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RESUMO 

Nem herói, nem vilão: elementos da prática médica na Atenção Básica em Saúde 

Introdução: Apesar de tudo o que avançamos na compreensão da importância do 
trabalho multiprofissional e interdisciplinar- consubstanciado na equipe de saúde - o 
médico continua sendo figura central para a produção do cuidado em todos os níveis do 
sistema de saúde, embora quase nunca apresente a adesão que se espera dele à 
política de construção de uma rede básica universal e resolutiva. Esse é o problema que 
foi ponto de partida da investigação. A formação que recebe na Escola Médica modelada 
pelo paradigma da Medicina científica, a sobrevivência de certo ideal de autonomia na 
sua prática e a resistência ideológica à proposta de implantação de um sistema de saúde 
público universal são as explicações mais comumente evocadas para explicar tal não 
adesão, ponto central e quase unânime da agenda de preocupações de quem se ocupa 
da gestão e gerência de serviços de saúde do SUS hoje. Objetivos: Reconhecer e 
problematizar elementos presentes na prática médica que contribuam para uma melhor 
compreensão da sua baixa adesão ao projeto de construção de uma atenção básica á 
saúde tal qual definida na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Metodologia: O 
estudo fez uso dos dados obtidos em duas investigações de caráter qualitativo. Da 
primeira, fez uso das entrevistas realizadas com gestores de dois municípios do ABCD 
paulista, na quais a “questão médica” surgiu com muita intensidade, com destaque para a 
difícil adesão daquele profissional ao trabalho nas unidades básicas de saúde, fato 
considerado pelos entrevistados como entrave importante para o sucesso da Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB). Da segunda, de caráter etnográfico/cartográfico, 
realizado por cerca de dez meses em três municípios paulistas, em sete unidades 
básicas de saúde, o estudo fez uso de cenas cotidianas registradas pelos pesquisadores 
que diziam respeito à prática médica. Tais cenas podiam ser tanto quando o médico 
espontaneamente refletia sobre sua prática (“o médico reflexivo”), como “flagrantes” da 
prática médica que o pesquisador de campo ia registrando, ou comentários da equipe 
sobre a prática deste profissional. Uma tese construída na travessia entre duas 
investigações. Resultados: O caráter de travessia do estudo propiciou a construção de 
dois planos de observação da prática médica. No primeiro, aquele que traz o ângulo de 
visão dos gestores, emerge o que está sendo chamado no estudo do “médico vilão”, em 
função da forte responsabilidade que lhe é atribuída para explicar as mazelas da atenção 
básica. No segundo, aquele que observa a prática médica mais de perto, na sua 
realização micropolítica e cotidiana, surgem elementos para a caracterização de um 
profissional mais complexo, fragilizado, contraditório, vivendo as injunções de importantes 
transformações em sua prática profissional: um anti-herói. Conclusões: o estudo agrega 
novos elementos para explicar a baixa adesão dos médicos ao projeto de construção de 
uma atenção básica resolutiva, ao revelar como ele nem sempre tem clareza do modelo 
assistencial proposto, em particular o lugar reservado para a clínica na atenção básica; 
que tem dificuldade de integrar-se ao trabalho de equipe; que se sente excluído dos 
processos de gestão; que tem limitações para produzir respostas mais efetivas para as 
necessidades trazidas pelas pessoas, já que seu arsenal diagnóstico e terapêutico não 
consegue lidar com as “questões sociais” que invadem a relação médico-paciente; que 
identifica crescentes ameaças à sua autonomia profissional; que se vê expropriado das 
funções regulatórias clássicas da medicina liberal, entre outros aspectos que só podem 
ser percebidos quando se observa seu cotidiano profissional mais de perto. Foi essa 
“intimidade” com a prática médica propiciada pela abordagem metodológica adotada que 
permitiu caracterizar o médico como nem herói, nem vilão, mas sim humano demasiado 
humano. Finalmente, o estudo sugere que sejam experimentados dispositivos de 
conversação e escuta com os médicos capazes de alimentar estratégias para maior 
integração do médico ao fazer cotidiano das unidades básicas de saúde. Palavras-
chave: prática médica, atenção básica à saúde, cuidado em saúde, gestão do trabalho 
médico, sistema único de saúde. 
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ABSTRACT 

Not a hero, not a villain: elements of medical practice in primary health care. 

Introduction: Despite all the improvements in understanding the importance of 
multiprofessional and interdisciplinary work – gathered together in the health care team – 
physicians remain as central figures for health care production in all levels of the health 
system, although quite never presenting the adhesion expected from them towards the 
construction of a universal as well as resolutive basic network. This issue was the starting 
point for this investigation. The educational background provided by medical schools (framed 
by the scientific Medical Science paradigm), the continuity of a certain ideal of autonomy 
within their practice, and their ideological resistance against the proposal of implementing a 
universal public health care system stand for the most common explanations to defend such 
non-adhesion – a main and almost unanimous point for people who work with the 
management of health services in present-time Brazilian National Health Service (SUS). 
Objectives: Recognize and bring into question the elements found in medical practice that 
might contribute to a wider view of the low adhesion to building a primary health care system 
as defined by the National Primary Health Care Policy (PNAB). Methodology: The study 
works on data obtained from two qualitative pieces of research. The first research worked on 
interviews made with managers in two cities of the so-called ABCD Paulista Region, in the 
State of São Paulo, Brazil, in which the “medical issue” showed up intensively, especially 
referring to the hard adhesion on part of medical doctors to the work in primary health care 
units. This fact was considered by the interviewees as an important stumbling-block for a 
successful PNAB. The second investigation – an ethnographic/cartographic piece of research 
carried out for nearly ten month in three cities, encompassing seven primary health care units 
– made use of daily-life medical practice scenarios as registered by the researchers. These 
scenarios involved spontaneous occasions when medical doctors thought over their own 
practice "the reflexive doctor", in addition to "medical care snapshots" registered by the field 
researchers and comments made by the team in reference to the practice of such 
professionals. The thesis is elaborated on the passage between these two investigations. 
Results: The feature of being a “passage” opened the way to the construction of two 
analytical plans regarding the medical practice. Displaying the viewpoint of managers, the first 
plan presents the “villain doctors”, a title derived from the remarkable responsibility ascribed to 
doctors to explain the dark sides of primary health care. The second plan observes medical 
practice more closely, in its micropolitical and daily realization. Elements for the 
characterization of a more complex, weakened, and contradictory professional emerge from 
this plan as medical doctors witness important transformations in their practice: the anti-
heroes. Conclusions: This thesis aggregates new elements that might explain the low 
adhesion to the construction of primary health by disclosing medical doctors who are 
seldom aware of the model proposed for primary health care, particularly the space that is 
reserved for clinical practice; medical doctors who find it difficult to engage in teamwork; ; 
medical doctors that feel excluded from management processes; medical doctors limited to 
produce more effective responses for people's demands as their diagnostic as well as 
therapeutical arsenals cannot deal with the "social issues" that invade the physician-patient 
relationship; medical doctors who see themselves as exempted from the classic regulatory 
functions of liberal medicine, among other aspects that can only be perceived as their 
professional daily life is observed more closely. It was through this “intimacy” with medical 
practice, which was made possible by means of the methodological approach adopted in 
the research, that allowed for the characterization of the medical doctor as not a hero, not a 
villain, but rather a human, all too human being. Finally, the study suggests that 
conversational/hearing devices should be experienced with medical doctors to sustain 
interactive strategies involving medical doctors and the daily-life practices of primary health 
care units. Key Words: Medical practice, Primary health care, Health care, Medical work 
management, Brazilian National Health Care System (SUS). 
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Por que eu quis estudar a prática médica no SUS? 

 

1.1 Caminhos da construção do objeto de estudo: A Prática Médica 

na Atenção Básica hoje 

 

O projeto para este doutorado nasce da minha inserção no grupo de 

pesquisa Política, Planejamento e Gestão em Saúde do Departamento de 

Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. Os caminhos 

percorridos na construção do objeto deste estudo atravessaram duas 

investigações do grupo. As duas investigações são de caráter qualitativo no 

campo da saúde coletiva, especialmente no, e para, o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os primeiros passos do caminhar deram-se quando tinha início o 

primeiro estudo com financiamento na modalidade PPSUS – FAPESP (2009-

2012) intitulado “As múltiplas lógicas de construção de redes de cuidado no 

SUS: indo além da Regulação Governamental do acesso e utilização de serviços 

de saúde”. Como parceiros e coprodutores dessa pesquisa, contamos com 

professoras do Centro de Investigações Estudos em Sociologia, do Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa-Instituto Universitário de Lisboa 

(CIES-ISCTE/IUL), de Lisboa (Portugal), além de dois municípios da região do 

ABC Paulista. O objetivo geral do estudo foi o de caracterizar as múltiplas 

lógicas de regulação do acesso e utilização de serviços de saúde - tanto em sua 

dimensão formal quanto informal, fruto da atuação dos gestores, profissionais de 

saúde e dos usuários – buscando identificar as relações dinâmicas que 

estabelecem entre si. Abordo a seguir os elementos gerais desta primeira 

pesquisa, com seus caminhos metodológicos e deslocamentos produzidos para 

a construção do objeto. Destaco abaixo algumas das premissas do estudo. 

 
Tratou-se de examinar o problema da “insuficiência de recursos” de um 
modo “descentrado” em relação aos problemas da regulação exercida pelo 
Estado, via seu aparato no nível municipal, buscando iluminar outras lógicas 
informais, não estatais, bastante ativas e produtoras que resultam na 
construção de redes de cuidado que não são imediatamente visíveis para os 
gestores e que, aos olhos deles, parecem conspirar o tempo todo contra os 
padrões de racionalização do uso e de previsibilidade na alocação de 
recursos financeiros (Cecílio et al., 2014 p.16). 
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Este estudo foi conduzido por um grupo de pesquisadores que se 

responsabilizaram por todas as etapas de execução do trabalho de campo, e da 

análise do material empírico realizadas em duas etapas. A primeira etapa, a fase 

exploratória, permitiu uma aproximação com o campo, no sentido de 

compreender melhor os sistemas locais de saúde das cidades, trazendo 

principalmente elementos empíricos para discussões e decisões para fase 

seguinte do estudo. Nesta primeira etapa foram feitas entrevistas1 temáticas em 

profundidade com os atores estratégicos dos municípios (prefeito, secretário de 

saúde e conselheiros municipais de saúde); e também entrevistas abertas com 

atores considerados “informantes-chave” das secretarias municipais de saúde 

(enfermeiro, agente comunitário de saúde e médico). Foram realizadas um total 

de 12 entrevistas nesta fase. Na segunda etapa da pesquisa, foram realizadas 

entrevistas com grandes usuários do SUS moradores das duas cidades do 

estudo, totalizando 18 depoimentos. Nesta etapa, utilizamos a abordagem 

biográfica recolhendo-se às histórias de vida dos usuários, a partir de um ou 

mais processos de adoecimento, identificando as suas experiências e os 

caminhos percorridos para cuidar de seus problemas de saúde.  

Fui uma das entrevistadoras nas duas etapas da pesquisa. Já na primeira 

fase, quando da realização de entrevistas com alguns atores estratégicos dos 

municípios estudados, causou-nos estranheza o duro julgamento dos 

entrevistados sobre o médico e seu trabalho. Emerge com muita força na fala 

dos entrevistados, em especial os gestores, a figura do médico como uma 

espécie de “vilão” do SUS, em particular por referência a ausência e 

descompromisso desses com o trabalho nos serviços do SUS, principalmente 

nas Unidades Básicas de Saúde. O médico é apontado de modo bastante 

regular entre os entrevistados como problema importante e muitas vezes 

colocado como o principal problema do SUS, em particular a pouca ou nula 

adesão desses profissionais à proposta de construção do SUS.  

                                                           
1 Todas as entrevistas foram gravadas em arquivos de voz digital, após assinatura do TCLE 
totalizando, pouco mais de 23 horas gravadas e, posteriormente, transcritas, compondo o material 
empírico desta primeira fase.  



4 

Introdução 

 

 

Na segunda etapa, ao recolher as histórias de vida dos usuários e 

experiência de doença em especial a utilização de serviços de saúde, e participar 

das discussões do grupo sobre o que emergia do material empírico coletado, 

novamente a “questão médica” surgiu com intensidade e regularidade, mesmo 

que colocada de outra forma pelos usuários, segundo suas vivências e 

julgamento da prática médica. Para os usuários o médico aparece como um 

personagem central – de alto valor – para produção do cuidado; ele avalia e se 

posiciona frente á prática deste profissional a partir de suas vivências. Surge 

desta forma, um médico com uma prática mais matizada em relação àquela 

explicitada pelos gestores, muitas vezes como herói. A busca pelo “bom médico” 

influência fortemente as opções e ações dos usuários na construção de seus 

mapas de cuidado (Cecílio et al., 2014). Quando os usuários falam sobre o médico 

não há distinção muito clara em relação aos “níveis de atenção” no SUS, falando, 

com muita frequência, dos médicos nos diferentes serviços de saúde. Nos 

depoimentos de quem vive o sistema de saúde “por dentro” - as narrativas dos 

usuários sobre suas experiências de adoecimento, seus contatos com serviços de 

saúde, com os profissionais de saúde, com os médicos em especial - mobilizaram 

muito o grupo de pesquisadores, com seus múltiplos estatutos2, sendo que, no 

meu caso, aguçou a curiosidade de entender melhor o que está acontecendo com 

a prática médica hoje no SUS, particularmente na atenção básica á saúde. 

Assim, o desenho do meu projeto de investigação foi sendo construído a 

partir da produção desta pesquisa, e sendo modificado na medida em que, como 

pós-graduanda e pesquisadora integrante do grupo, debruçava-me com mais 

profundidade sobre o material empírico. De forma concomitante às análises da 

                                                           
2 Na experiência brasileira de construção do SUS há uma singularidade nas pesquisas realizadas 
na área de política, planejamento e gestão, qual seja, um conjunto expressivo de formuladores da 
política, de gestores ou gerentes do SUS em seus vários níveis e de profissionais de saúde das 
mais variadas formações que atuam no SUS e que vivem os efeitos das políticas oficiais nos seus 
cotidianos, se dirigem à academia exatamente para estudar a política que eles mesmos formulam 
e da qual fazem a gestão, a política que, em boa medida, busca normalizar suas práticas 
profissionais. São militantes, gestores, profissionais de saúde, especialistas da área de saúde, que 
se dedicam a pesquisas na Saúde Coletiva, procurando, de alguma forma, avaliar o que tem sido 
feito, os avanços que têm sido possíveis, os impactos das políticas que muitos deles ajudaram a 
formular, as transformações no cuidado a partir dos modelos de gestão e tecnoassistenciais que 
eles próprios formulam e tratam de implementar. Uma legião de pesquisadores que possuem ora o 
duplo estatuto pesquisador da saúde/gestor da saúde, ora pesquisador da saúde/profissional de 
saúde, ora um tríplice estatuto pesquisador/gestor/profissional.  
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primeira fase da pesquisa, definiu-se o projeto de estudo do meu doutorado. 

Inicialmente, pensamos em focar minha investigação especificamente no 

componente regulatório presente no trabalho do médico. Identificamos, na análise 

do material empírico, que há, sim, uma regulação médica do acesso aos serviços, 

ainda que este profissional muitas vezes seja agenciado por outros atores (e 

outras lógicas) envolvidos nos processos regulatórios em especial pelos 

usuários3. No entanto, e no decorrer da pesquisa e do desenvolvimento do projeto 

de doutorado, decidimos ampliar o escopo do estudo para “a prática médica”, pois 

o rico material empírico que tínhamos em mãos indicava que, para além de sua 

ação regulatória, seria interessante explorar o trabalho médico sob diferentes 

perspectivas ou ângulos propiciados pelas falas de outros atores do campo 

investigado. Parto do pressuposto, para a condução desse estudo, que o trabalho 

médico no SUS, em especial na Atenção Básica, é mais matizado do que as 

discussões polarizadas que têm predominado atualmente no Brasil. Como 

profissional de saúde e como gestora, vivendo o mundo de produção do SUS, 

observava e sentia certa insatisfação com a “questão médica”, algo como o 

prenúncio da centralidade que assumiria a assistência médica, em particular a 

falta de médicos nas unidades básicas de saúde, durante e após as manifestações 

sociais ocorridas no nosso país em meados de 2013. A “Saúde”, em todas as 

suas dimensões, em particular a dificuldade de acesso ao médico, entrou com 

força na agenda pública de discussões, incluindo aí o debate em torno do 

profissional médico. O trabalho médico, com especial ênfase na Atenção Básica, 

ganha agenda nacional, no meu entender, pela primeira vez. Gestam-se mudanças 

ou apostas para direcionar mudanças no trabalho médico no Brasil, na perspectiva 

de solucionar problemas do SUS diante de manifestações de insatisfação popular 

com problemas crônicos de qualidade e acesso aos serviços de saúde do SUS. 

Estudos sobre a prática médica, em tal contexto, adquirem maior relevância, o 

que reforçou ainda mais a oportunidade que o doutorado me oferecia.  

                                                           
3 No estudo a Regulação é tomada como produção social comportando diferentes racionalidades 
ou regimes de regulação. Produção essa em permanente disputa de sentidos e interesses. Para 
fins deste estudo já na primeira fase foram identificados quatro regimes de regulação: o 
governamental, o profissional, o regime clientelístico e o leigo; para defini-los utilizou-se 
caracterização dos atores (reconhecíveis, objetivos e interesses), recursos que mobilizam, modos 
de operação e produtos ou resultados da ação de seus atores. (Cecílio et al., 2014a p.1505-6). 
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Terminada essa primeira investigação, e já com bastante material empírico 

referente à prática médica, inclusive com importantes indicações sobre como esta 

se realiza nos espaços da Atenção Básica, tive a oportunidade de me engajar 

numa segunda investigação do mesmo grupo de pesquisa. O estudo intitulado 

Atenção Primária á Saúde como estratégia para (re)configuração das Políticas 

Nacionais de Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários4, modalidade 

CNPq (2012-2015) e FAPESP-PPSUS, que utiliza como estratégia metodológica 

a abordagem cartográfica de observação em sete Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), em três municípios do estado de São Paulo, como será detalhado no 

capítulo 5. Ao se acompanhar os processos para a produção cotidiana de cuidado 

nas equipes da ABS, a “questão médica” ou da prática médica volta a surgir com 

muita força. Aqui surge um médico que reflete sobre sua própria prática e se 

posiciona frente ao seu trabalho. Emergem, ainda, observações de como os 

outros profissionais falam sobre este profissional. Foi, portanto, diante do rico e 

extenso material sobre a prática médica que os dois estudos propiciavam, ou 

seja, a constatação que a questão médica transversaliza as duas pesquisas, tal 

qual descrito acima de forma breve, que junto com os orientadores, decidimos 

utilizar para o desenvolvimento do meu doutorado o material empírico das duas 

investigações. Assim, este estudo de base qualitativa, utilizará de bricolagem 

metodológica5 tendo em vista que o material empírico foi recolhido através de 

diferentes técnicas e abordagens metodológicas, como será visto com detalhe na 

metodologia. De cada abordagem emergem diferentes visibilidades da prática 

médica, ampliando as possibilidades analíticas do objeto de estudo.  

Importante destacar que não estamos abordando a atividade nuclear mais 

técnica do médico, mas, a prática médica está sendo usada neste estudo por 

referência tanto ao modo como o médico desenvolve relações com os outros 

                                                           
4 Fapesp –PPSUS - Processo 2012/51258-5 
5 Bricolagem é modo de investigação que se utiliza de uma variedade de métodos, instrumentos e 
referências teóricas que possibilitam acessar e tecer as interpretações de diferentes origens. A 
bricolagem origina-se do termo francês bricolage, não por acaso, que significa um trabalho manual feito 
de improviso e que aproveita matérias diferentes, algo como “faça você mesmo”. Em termos de 
investigação deve ser entendido como criação marcada pela experimentação e espírito construtor do 
pesquisador, catador de matérias e materiais que serão moldados, combinados e forjados com suas 
ferramentas conforme sua intenção e necessidades. 
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profissionais e com os usuários para o desenvolvimento de suas atividades 

profissionais, quanto ao modo como ele pensa o mundo do trabalho e, nele, sua 

própria prática. Assim, prática médica comportará uma dimensão mais “objetiva”, 

de comportamento observável, captado em muitas cenas, incluindo o que 

pesquisador vê e anota, mas também o que a equipe fala sobre o médico, e uma 

dimensão mais “subjetiva”, que inclui os modos como o médico pensa os outros, o 

cuidado em saúde (a Medicina) e a si próprio, como veremos nos capítulos sobre 

o percurso metodológico e de resultados.  

Ainda cabe salientar que ao lado dessa primeira narrativa mais objetiva 

da trajetória de construção dessa tese, houve outro processo vivido de forma mais 

sinuosa do que linear, com idas e vindas, falhas e acertos, incompreensões, 

sofrimentos e alguma alegria, e dúvidas, muitas dúvidas. Muitos aprendizados em 

várias dimensões em toda a travessia de construção da tese. Ter oportunidade 

de realizar essa trajetória de forma compartilhada com o grupo de pesquisa, 

tendo meu orientador na coordenação do grupo, e ainda contar com o apoio dos 

colegas de trabalho do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista 

trouxe reforço de sentidos e novos desafios para realização deste trabalho, qual 

seja, me colocar entre o plural e o singular na produção do conhecimento. 

Momentos e movimentos na travessia que me mobilizaram e muito se 

assemelham ao comentário de Schraiber (1993): 

 

Em interação com seu objeto, as escolhas não revelam facilmente a 
linha de percurso, pois muitas vezes os movimentos parecem apenas 
desvios. São desvios, mas que tecem trajetórias, por questões postas, 
abandonadas, repostas, em história de travessia. A travessia é por isso 
mesmo nossa história de sujeitos – no limite, no recorte com que o 
pesquisador marca o real, em opções de conhecimento (Schraiber, 1993. 
Prefácio p.14). 
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1.1 O lugar de onde falo 

 

Na minha trajetória profissional tive oportunidade de transitar na prática 

clínica como pediatra, na gestão de serviços e de regiões municipais de saúde, e 

em atividade de educação (na graduação de medicina e com profissionais de 

saúde), sempre nos serviços públicos, no SUS. Exercitei a prática médica por 

quase duas décadas em Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimentos ou 

Pronto Socorros em municípios da Região Metropolitana de São Paulo. À exceção 

de trabalho num Centro de Saúde Escola, vivenciei a prática médica em muitas 

unidades mais periféricas das cidades. Outra atividade sempre presente tem sido a 

de ensino em diversos cenários do SUS, em especial na escola médica. Parei de 

exercitar a clínica em 2001 para me dedicar à gestão no SUS por uma década, em 

especial na gestão municipal. O lugar de onde falo, portanto, é inequivocamente 

marcado por minhas atividades profissionais de vários tipos, sempre ligadas, de 

alguma forma à construção do SUS, no SUS, fazendo a defesa do SUS, como 

militante política e profissional. Sou, portanto, uma pesquisadora “situada”, ocupo 

um lugar no campo estudado, tanto por ter ocupado determinados “lugares de 

prática”, postos de observação e vivência do sistema de saúde “por dentro”, como 

por ter tido, desde sempre, uma forte adesão à proposta política de construção de 

um sistema de saúde público no nosso país. Hamlin (1999) em ensaio sobre 

conceitos e reflexões na obra de Boudon, diz que este estudioso, para 

compreender os significados das ideologias (compreender suas origens), 

considera fundamental tomar os atores que as produzem e os que as adotam 

como situados. Isto porque o mundo não é percebido da mesma forma a partir de 

todas as perspectivas, e de um ponto de vista particular dependeria não só da 

posição que o ator ocupa na estratificação social, mas daquilo que ele sabe e não 

sabe (p.84). No desenvolvimento dessa ideia, Boudon criou uma categoria 

analítica nomeada de “efeitos de situação” que por sua vez engloba “efeitos de 

posição” e de “disposição”. Os efeitos de posição derivam da posição social do 

ator e os efeitos de disposição, por outro lado, referem-se às intencionalidades do 

ator, ao olhar dirigido para determinados objetos. Encontro essa publicação e a 
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trago aqui na busca de clarear as nuances de minha implicação com objeto de 

estudo que não são poucas. Já nos primeiros anos como estudante de medicina, 

faço a escolha de aderir ao movimento estudantil participando ativamente do 

diretório acadêmico da minha faculdade e dos debates políticos realizados á 

época, nos idos finais dos anos 1970 e, em seguida do movimento da Residência 

Médica. Momentos decisivos e de muitas descobertas. A partir dessa entrada na 

faculdade de medicina minhas relações com o mundo, desde o trabalho e 

militância até a rede social mais fundamental (irmãos, pais dos meus filhos e 

muitos amigos médicos) estiveram imersas no mundo da medicina. 

Uma vivência marcante de prática médica que tive oportunidade de 

participar foi compor um grupo de estudos e trabalho sobre a relação médico-

paciente no Centro de Saúde Escola da Escola Paulista de Medicina entre os 

anos de 1989 a 1995. Esta experiência transformou minha prática para melhor, 

influenciando fortemente meu modo de andar pelo mundo do trabalho, além de 

ganhos na vida pessoal. Foram seis anos de trabalho no total, tanto de estudos, 

quanto de supervisão dos atendimentos. Éramos cinco médicas neste grupo, 

houve outros grupos em seguida. Utilizamos a obra de Michel Balint (Balint, 1975) 

como referência, especificamente o dispositivo chamado de “Grupo Balint” onde 

era realizada supervisão por um profissional psiquiatra e psicanalista6 da unidade 

com discussões sobre os atendimentos realizados. Balint buscou na criação do 

método a “tradução da psicanálise” de modo que possibilitasse uso na prática 

clínica do médico e dirigia atenção para a ação do médico sobre o paciente e 

esta, por sua vez, voltava-se para a relação médico-paciente, para o que se 

produz nesta relação (Kerr, 2000). Contamos também com um psiquiatra infantil e 

psicanalista7 da Escola Paulista como supervisor que nos proporcionou grandes 

aprendizados. Noto a partir dessa vivência que na Escola Médica há dificuldades 

em incorporar o legado do conhecimento acumulado no campo da saúde mental 

para o ensino da prática médica, uma lacuna que compromete a apreensão e 

prática durante a formação do estudante no sentido de considerar os pacientes 

                                                           
6 Luiz Geraldo Benetton, autor do livro Temas de Psicologia em Saúde: A Relação Profissional-Paciente 
Câmara Brasileira do Livro, São Paulo 2002, onde faz menção ao trabalho de supervisão que relato.  
7 Professor Raul Gorayeb, docente do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP. 
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em sua subjetividade. O conhecimento adquirido através das discussões e 

aprendizados sobre o encontro de subjetividades na atenção à saúde qualificou 

nossa intervenção médica naquele espaço de prática. Refiro-me a este momento 

da minha trajetória pela convicção de que há possibilidade de prática médica 

comprometida com o cuidado do outro levando em conta suas inserções no 

mundo e sua subjetividade singular. Falo, portanto, do lugar de prática médica 

adensado por aprendizados relacionados ao encontro de subjetividades. 

Contando com os acúmulos dessa vivência, duas pediatras do grupo realizaram 

suas dissertações de mestrado e um doutorado tendo como objeto para reflexões 

a prática médica (Capozzolo, 1997/2003; Kerr, 2000).  

Por conta desta imersão “no mundo médico” e “no mundo do SUS”, 

inquietaram-me tantas sinalizações nos últimos anos do que poderia ser 

chamado de “crise” em relação ao papel e desempenho do médico nos serviços 

de saúde público e privado. Acrescento ainda o fato de sentir “na pele”, como 

gestora de serviços, as dificuldades de se realizar gestão do trabalho médico, e 

de fato, em muitos momentos, sentir-se refém da baixa oferta de médicos para 

trabalhar tanto na Atenção Básica, quanto em Serviços de Emergência do SUS, 

a maioria unidades periféricas e mais distantes. Quase penoso reconhecer o 

afastamento de parte dos médicos do trabalho nos serviços do SUS, em 

especial na Atenção Básica. Parto do pressuposto de que possa haver matizes 

“invisíveis” entre uma noção e outra - de vilão a herói. O especial momento em 

que o papel social do médico tem sido muito questionado, em particular com o 

programa “Mais Médicos” do Governo Federal transformado em Lei (Brasil, 

2013b), dão sentido maior e me impulsionam a realizar a presente investigação. 

Tomo como uma das referências para análise de implicação uma afirmação 

de Lourau (1993), quando ele diz que a grande novidade (na verdade o 

“escândalo”, segundo ele) da Análise Institucional é propor a noção de implicação. 

As teorias da objetividade e neutralidade embasam a produção científica da 

maioria das ciências ou, dito de outra forma, se baseiam na “desimplicação” do 

pesquisador. Não será o caso do presente estudo, pois, como disse anteriormente, 

assumo posicionamentos dentro do campo que pretendo investigar. As questões 
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que impulsionam o estudo são, centralmente, o desejo de compreender, ou 

melhor, questionar, como médica, pesquisadora, militante, o conjunto de críticas 

que têm sido dirigidas aos médicos (e sua prática), no sentido de ser considerado 

quase como “o” problema para a concretização efetiva do SUS como política. E, 

ainda, compreender melhor qual prática médica é almejada para esses 

profissionais no SUS, na atenção básica em especial.  

Lourau (1993) advogada a favor da “multireferencialidade” na prática de 

pesquisa, ou seja, utilizar “diferentes métodos e uso de conceitos já existentes a 

fim de construir novos campos de coerência”. Multireferencialidade no sentido de 

recusa de um único ponto de vista. Diz-nos também da importância de lidar com 

as contradições no interior do campo pesquisado (p.10). Outro apontamento 

importante na Análise Institucional relaciona-se ao conceito de Instituição, não 

como uma coisa observável, mas uma dinâmica contraditória construindo-se na (e 

em) história, ou tempo. O tempo sócio-histórico é primordial neste conceito uma 

vez que a instituição é vista como movimento, jamais imobilidade (p.11). Este 

estudo certamente vai se deparar com Instituições, seja a medicina (e o médico 

como seu agente), seja o sistema público de saúde e ainda a saúde coletiva, 

dado o objeto e objetivo da pesquisa, portanto impõe-se assumir referencial 

teórico que contribuam para a compreensão do campo pesquisado.  

Para os gestores (como veremos mais adiante nos achados obtidos na 

primeira fase da pesquisa) há uma forte crítica no sentido de que o médico 

rejeitaria a atuação em lugares mais afastados dos grandes centros urbanos e 

áreas rurais, com demonstrações de desinteresse e até certa desresponsabilização 

pelo cuidado integral e humanizado dos doentes em muitos serviços do SUS. Por 

achar que tal discussão deveria ser posta de modo mais complexo, até por conta 

de minha implicação me vi instigada, ao realizar meu doutorado, em explorar mais 

as possíveis transformações e contradições que vêm ocorrendo na prática médica 

na atualidade. Reconhecer melhor “os matizes invisíveis” entre o “médico-vilão” e 

o “médico-herói”. Quem é esse médico “real”, que atua nas condições concretas 

do SUS premidos entre a formação que recebe na Escola Médica (e a idealização 

liberal que ela segue reproduzindo) e as exigências que estão postas para o 
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exercício da profissão, em especial nas unidades básicas de saúde? Por que, a 

prática médica na atenção básica não é desejada por seus agentes?  

Vou procurar caracterizar recuperando depoimentos de atores 

entrevistados na primeira fase da pesquisa da qual o presente estudo é um 

desdobramento, que tipo de “projeção” ou de “idealização” é feita, por exemplo, 

pelos políticos locais, em particular os prefeitos, ou pelos gestores, quando se 

trata de pensar a prática dos médicos nos serviços de saúde. O que posso 

adiantar aqui é que a figura do médico que emerge das entrevistas desses atores 

não é nada favorável aos médicos. Vêm daqui elementos do que estou chamando 

do “médico vilão”.  

Zemelman (2006), quando aborda a construção do conhecimento, diz que 

“o resgate do sujeito é concebido como um desafio epistêmico-metodológico que 

não se limita à mera argumentação sobre a riqueza deste, mas supõe formas de 

raciocínio capazes de abranger o sujeito com a totalidade das suas faculdades” 

(p.458), o que me remeteu às reflexões sobre minha implicação com o objeto de 

estudo. Tendo feito minha formação médica num momento histórico ímpar, 

quando se travava intenso debate sobre a sociedade brasileira que desejávamos, 

não aquela que vivíamos, e dentro do campo da saúde, o desenvolvimento de um 

projeto de Reforma Sanitária, fiz escolhas que me levaram a aderir ao projeto de 

uma política pública de saúde que desaguaria na luta pela construção do SUS.  

Minha graduação como médica deu-se em 1982. Deram-se em seguida 

mudanças fundamentais com o fim da Ditadura Civil Militar no Brasil, e a 

reconstrução de um Estado democrático consubstanciadas na Constituição 

Brasileira Cidadã de 1988, que definiu a Saúde como Direito Social e Dever do 

Estado, e instituiu o SUS como forma de efetivação da garantia constitucional. 

Nesse período, estava iniciando minha vida profissional como médica imbuída de 

forte sentimento de construção do SUS. Um exercício profissional militante. Este 

estudo representa desafio de colocar-me de outra forma como “sujeito histórico” 

na mesma construção do SUS, agora escrutinando a prática médica e seus 

sentidos atuais. Respaldo-me em Zemelman (2006) quando diz: 
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(....) Seja qual for a formulação adotada, o essencial é a exigência que 
consiste na abertura do sujeito à articulação de relações que 
caracterizam um dado momento histórico, perante o qual o sujeito se 
situa a partir de exigências definidas por um âmbito de sentido, com o 
qual se encontra comprometido, que ganha sentido o conhecimento 
enquanto organização de conteúdos. Estes cumprem a função de 
encerrar o âmbito de sentido, com base em opções viáveis, já que 
sentido se transforma em realidade social ou realidade partilhada a partir 
da capacidade dos sujeitos de historicizarem as suas utopias (p.459). 

 

O desafio colocado, portanto, seria identificar os espaços de possibilidades 

de produzir conhecimento a partir de sujeitos implicados e dos contornos do 

objeto observável, incluindo a busca de compreensão do excedente de realidade 

presentes nos fenômenos complexos como a produção social da saúde.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 



15 

Objetivos 

 

 

 

2.1 Geral 

 

Reconhecer e problematizar elementos presentes na prática médica que 

contribuam para uma melhor compreensão da sua baixa adesão ao projeto de 

construção de uma atenção básica à saúde tal qual definida na Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB). 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Caracterizar como os gestores dos municípios estudados avaliam a 

prática médica nos serviços de atenção básica;  

 Caracterizar elementos da vida cotidiana dos médicos atuando na 

atenção básica nos municípios estudados; 

 Caracterizar como os médicos que atuam nesses municípios refletem 

sobre suas práticas; 

 Caracterizar como as equipes de saúde avaliam a prática médica nas 

Unidades Básicas de Saúde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONSTRUINDO O OBJETO DE ESTUDO 
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3.1 A “questão médica” ganha visibilidade 

 

Este estudo surge num momento oportuno em relação às discussões em 

torno da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). No ano de 2013, surge 

forte movimentação popular no fenômeno social conhecido com “manifestações 

de junho”, com muita ênfase na demanda por melhorias na saúde pública 

brasileira, particularmente no que se refere à qualidade da atenção no SUS. 

Reivindicações de melhorias especialmente no transporte, e também na educação 

e na saúde, tiveram presença importante nas manifestações que mobilizaram toda 

sociedade brasileira. O “grito das ruas” clamava por efetivação dos direitos sociais 

inscritos na Constituição Brasileira de 1988. Em pronunciamento à nação, a 

presidenta da República anuncia Pacto Social apresentando ações estratégicas em 

cinco eixos como resposta ao clamor popular: Educação, Estabilidade Econômica, 

Reforma Política, Mobilidade Urbana e Saúde.  

No eixo da Saúde, anuncia o Programa denominado Mais Médicos, adotado 

inicialmente pela Medida Provisória (MP) nº 621, em 08 de julho de 2013. A MP 

621/2013 é encaminhada pelo Poder Executivo para o Congresso Nacional que, 

após intenso debate e posicionamentos contrários de representantes da 

categoria médica, aprova o Programa por unanimidade, imprimindo-lhe novo 

formato legal, através da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.  

A Lei nº 12.871 compõe-se de cinco capítulos que abordam os seguintes 

eixos de normativas:  

 Objetivos do Programa;  

 Autorização para funcionamento de cursos de medicina; 

 Formação médica no Brasil na graduação e especialização através de 

ampliação e ordenamento de vagas nos Programas de Residência Médica; 

 Ocupação de postos de trabalho em locais de difícil provimento e 

escassez de médicos na atenção básica no território brasileiro por 

médicos brasileiros formados no país ou por médicos brasileiros 

formados fora do país ou ainda médicos estrangeiros por meio de 

intercâmbio médico internacional; 
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O art. 1º estabelece os seguintes objetivos para o Programa: 

I – Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, 

afim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; 

II – Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País; 

III – Aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior 

experiência no campo da prática médica durante o processo de formação; 

IV – Ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de 

atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da 

saúde da população brasileira; 

V – Fortalecer a política de educação permanente com a integração 

ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na 

supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; 

VI – Promover a troca de conhecimento e experiências entre profissionais 

da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras; 

VII – Aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas de saúde do País, 

na organização e no funcionamento do SUS; e  

VIII - Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 

 

O Capítulo II versa sobre autorização para o funcionamento de cursos de 

medicina no País, criando critérios para pleito a ser feito pelos municípios. Dentre 

os critérios a serem observados no âmbito das regiões de saúde está a relevância 

social da oferta de curso de Medicina e a existência de rede de atenção à saúde 

do SUS, com equipamentos públicos adequados incluindo no mínimo serviços, 

ações e procedimentos na atenção básica, urgência e emergência, atenção 

psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância à saúde. 

Além destes, a Lei estabelece critérios de qualidade para avaliação. 

Quanto à formação médica no Brasil, no capítulo III, e como inovação, 

estabelece que ao menos 30% da carga horária do internato médico na 

graduação (nos dois últimos anos) serão desenvolvidos na Atenção Básica e em 

Serviços de Urgência e Emergência do SUS.  
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O trabalho médico ganha grande visibilidade e discussão no país. A 

proposta governamental encontra forte reação negativa da representação da 

categoria médica, além das escolas médicas e outros atores sociais do campo da 

saúde, produzindo debates acirrados com posições antagônicas. É um momento 

muito especial em que a Saúde ocupa lugar de destaque na agenda nacional.  

Importante ressaltar que a questão do provimento de médicos já vinha 

sendo objeto de preocupação dos gestores municipais de saúde desde 2009, bem 

como de outros atores do setor saúde, particularmente a partir de 2011, quando 

ocorrem estudos, debates e as primeiras medidas governamentais para 

equacionar o problema, como foi o caso do Programa de Valorização dos 

Profissionais da Atenção Básica (Provab). Entretanto, estas inciativas não tiverem 

impacto significativo e, no inicio de 2013, prefeitos, liderados pela Frente Nacional 

de Prefeitos, desencadeiam forte movimento político denominado “Cadê o 

Médico?” reivindicando ao governo federal soluções estruturantes e imediatas 

para o problema (Brasil, 2015). 

Outro marco importante neste mesmo período foi o Projeto de Lei 268/2002 

denominado PL do Ato Médico, que tramitou por 11 anos no Congresso Nacional 

e caminha rapidamente na Casa Legislativa, tratando da regulamentação das 

atividades ou atos privativos dos médicos, tendo suscitado intenso debate e 

reação contrária a alguns postulados por parte de outras categorias profissionais 

da saúde. O PL foi aprovado, mas na sequencia, sofre vetos de alguns artigos 

quando submetido à Presidência da República que foram mantidos pela Câmara 

dos Deputados e transformados na Lei 12.842/13. Entre os vetos estão trechos 

mais polêmicos, que definia como privativo aos médicos a formulação do 

diagnóstico e a respectiva prescrição terapêutica. Também foi vetado um ponto 

do quinto artigo da lei que restringia o acesso a cargos de direção e chefia de 

serviços médicos apenas a esta categoria, impedindo que eles fossem assumidos 

por outros profissionais da saúde, como enfermeiros. As argumentações da 

Presidência da República para os vetos apresentadas foram que "impediria a 

continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde, que funcionam 

a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com 

a realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não 
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a médica". E ainda: "É o caso de programas de prevenção e controle à malária, 

tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. 

Assim, a sanção do texto colocaria em risco as políticas públicas da área de 

saúde, além de introduzir elevado risco de judicialização da matéria”8.  

De maneira muito sintética trago alguns elementos surgidos neste 

período. Uma pesquisa realizada pelo IPEA9 (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - órgão vinculado ao Governo Federal) em 2011, com 2.773 entrevistados 

revelou que 58,1% da população apontava a falta de médicos como o principal 

problema do SUS. Dentre as argumentações do governo federal para criação da 

legislação relativa à gestão do trabalho médico foi considerar que há número 

insuficiente de médicos no país que possui 1,8 médicos por mil habitantes, índice 

menor do que em outros países, como a Argentina (3,2), Portugal e Espanha, 

ambos com 4 médicos por mil habitantes, além de distribuição desigual de 

médicos nas grandes regiões brasileiras: 22 dos 27 estados brasileiros estão 

abaixo da média nacional o que abordarei melhor mais adiante. Também foram 

trazidos à cena experiências de outros países com a regulação do trabalho 

médico. Esses momentos foram, e têm sido tensos com demonstrações de 

grande insatisfação por parte das entidades médicas, e de parte dos médicos 

em especial com a vinda de médicos estrangeiros para trabalhar nas unidades 

básicas de saúde onde não havia adesão dos médicos brasileiros para ocupar o 

posto de trabalho, lugares mais periféricos nos grandes centros urbanos, em 

cidade pequenas das regiões norte e nordeste e ainda nas aldeias indígenas10. 

Destaca-se aqui que as reações mais acaloradas foram em relação á forte 

presença dos médicos cubanos através de acordo com o governo cubano 

intermediado pela Organização Pan-americana de Saúde – OPAS. Entretanto, 

mesmo com a forte oposição da categoria médica, o Programa “Mais Médicos” 

alcança grande visibilidade na mídia nacional, e ganha apoio popular.  

                                                           
8 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/07/com-vetos-dilma-aprova-lei-que-define-atividades-
medicas.html (acessado em 15 de junho de 2014). 
9 http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7187 . Acessado 
em 13 de setembro de 2014.  
10 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158431-14-milhoes-ja-foram-atendidos-por-medicos-
estrangeiros-diz-datafolha.shtml. Acessado em 13 de setembro de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158431-14-milhoes-ja-foram-atendidos-por-medicos-estrangeiros-diz-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158431-14-milhoes-ja-foram-atendidos-por-medicos-estrangeiros-diz-datafolha.shtml
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Todos esses movimentos acontecem exatamente quando eu ia definindo 

meu objeto de estudo que, afinal ficou definido como os médicos e sua prática 

na atenção básica no Brasil nos dias de hoje. 

 

 

3.2 Breve retomada dos caminhos instituídos do SUS 

 

Após inscrever a Saúde como direito social e dever do Estado na 

Constituição Cidadã de 1988 (CF88), o SUS surge como forma de organizar e 

dar concretude aos preceitos constitucionais. Nessas mais de duas décadas de 

história, muitos movimentos regulatórios e organizativos foram feitos no sentido 

de constituir-se um sistema nacional que superasse a fragmentação das 

políticas que caracterizaram os períodos anteriores à CF88, garantindo o acesso 

universal aos serviços e ações, e a integralidade do cuidado. 

Entretanto, os movimentos organizativos e regulatórios do SUS são 

realizados com maior ou menor grau de sucesso a depender de um conjunto de 

fatores presentes na dinâmica político-social do país. O Brasil, no período inicial 

de regulamentação do SUS, vivia grave crise econômica, e sob a égide de 

políticas neoliberais que advogam a modelo de “Estado Mínimo” com redução de 

recursos para políticas sociais. Assim, um primeiro estrangulamento, que 

persiste até os dias atuais na efetivação do SUS, refere-se ao financiamento 

para viabilizá-lo como inscrito na CF88 (Santos, 2013).  

O arcabouço jurídico institucional para regulamentação do SUS inicia-se 

com as Leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990. Nos anos seguintes, os movimentos 

organizativos do SUS se deram através das Normas Operacionais Básicas do 

SUS, as NOBs (91, 93, 96 e 2000 e 2001) que versavam sobre o financiamento, 

descentralização, modelo de gestão, regionalização, responsabilidades e relações 

interfederativas. Todos esses marcos legais foram estabelecidos através de 

discussões e pactuações nas Comissões Intergestoras previstas nas legislações 

anteriormente citadas, a CIB – Comissão Intergestora Bipartide - Secretária 

Estadual de Saúde e Representantes das Secretarias Municipais de Saúde e a 
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CIT - Comissão Intergestora Tripartide onde há representação das três esferas de 

governo (Ministério da Saúde, Secretárias Municipais de Saúde e Secretárias 

Estaduais de Saúde). Há que ressaltar-se a organização representativa dos 

secretários de saúde municipais e estaduais em conselhos em nível nacional, o 

CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e CONASS 

– Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Os secretários municipais 

de saúde em cada estado organizam-se nos COSEMS - Conselhos Estaduais de 

Secretários Municipais de Saúde; membros destes conselhos se fazem presentes 

nestes espaços de relação intergestores. Junto com Conselho Nacional de 

Saúde, são os espaços de pactuação e decisão na gestão do SUS.  

Mais recentemente, em 2006, elabora-se um novo dispositivo na 

organização do SUS denominado Pacto pela Saúde, com ênfase no 

aprimoramento do processo de pactuação intergestores com objetivo de 

qualificar, aperfeiçoar e definir as responsabilidades sanitárias e de gestão entre 

os entes federados. Além disso, as suas proposições aprofundam a concepção 

de Regiões de Saúde como espaço fundamental de governança do SUS e cria o 

Colegiado Gestor Regional (CGR) composto pelos gestores municipais e 

representantes regional da Secretaria Estadual de Saúde. O espaço regional - 

as Regiões de Saúde - é colocado como estratégico para desenvolver o sistema 

de saúde na perspectiva de ampliação e qualificação do acesso aos serviços e 

ações e garantia da integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2013). 

Partindo dos acúmulos do Pacto pela Saúde, elabora-se e é sancionado 

pela Presidência da República o Decreto 7.508 em junho de 2011 (Brasil, 2011a) 

que regulamenta a Lei 8.080/90. Isto acontece num momento de debate intenso 

sobre a necessidade de nova regulamentação do SUS, particularmente 

relacionado ao financiamento. O Decreto dispõe sobre a organização do SUS, 

com ênfase no planejamento regional integrado, nas definições de dispositivos 

organizacionais da atenção à saúde e aprofundamento das relações e 

responsabilidades interfederativas. Aponta para importância da definição de 

Regiões de Saúde considerando dimensões da identidade de uso de certo espaço 

territorial ampliado na dinâmica da vida social e no desenvolvimento local, 
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particularmente do sistema de saúde. No componente planejamento regional, 

indica a premissa de planejar e organizar regionalmente o SUS a partir do 

conhecimento aprofundado das necessidades de saúde regionais. Cabe aos 

colegiados de gestores regionais, denominados a partir do Decreto 7.508/11 

como Comissão Intergestora Regional (CIR), a responsabilidade pelo 

planejamento e tomada de decisões regionais. Na atenção à saúde, sedimenta a 

RENASES (Relação Nacional de Serviços e Ações de Saúde) e a RENAME 

(Relação Nacional de Medicamentos) que define o conjunto de ofertas universais 

para toda a população brasileira e baliza padrão básico de oferta obrigatório na 

assistência, ambas produzidas em 2012 e publicadas através das portarias do 

Ministério da Saúde, nº 841 e nº 533 respectivamente. Vinculam-se a estes 

dispositivos, regras para incorporação tecnológica com perspectiva de ofertas 

universais colocadas na Lei 12.401 de abril de 2011, com regulamentação feita 

pelo decreto 7.646/11.  

O Decreto 7.508 (Brasil, 2011a) indica para organização da assistência à 

saúde, a implementação de Redes de Atenção com utilização de instrumentos e 

dispositivos de gestão da clínica ou do cuidado, tais como diretrizes terapêuticas 

e protocolos clínicos, linhas de cuidado na abordagem dos diferentes agravos, 

trabalho em equipes multiprofissionais e a regulação do acesso como 

componente fundamental para sustentação do percurso terapêutico do usuário. 

Destaque se faz para a indicação da Atenção Básica como ordenadora do 

cuidado nas Redes de Atenção. Em todas as formulações, há o princípio da 

centralidade do usuário/sujeito na produção do cuidado. É preciso ressaltar que 

uma nova ou outra prática do médico na atenção básica é um pressuposto 

fundamental para o sucesso dessas diretrizes políticas, questão que nem 

sempre é problematizada ou apontada quando da formulação da política.  

Ainda em relação aos marcos legais produzidos nas últimas décadas, em 

16 de janeiro de 2012 foi editada, após nove anos tramitando no Congresso 

Nacional, a lei complementar 141 que regulamenta o § 3º do art. 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 
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serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de 

transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 

nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá 

outras providências11. A Lei Complementar 141 estabelece no art. 5º que a União 

aplicará o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro 

anterior acrescido, no mínimo, o percentual correspondente á variação nominal do 

Produto Interno Bruto (PIB) ocorrido no ano anterior ao da lei orçamentária anual. 

No art. 6º estabelece para Estados e Distrito Federal que o mínimo a ser aplicado 

na saúde é de 12% da arrecadação dos impostos (ou de suas receitas). Da 

mesma forma, estabelece no art. 7º que para os municípios o mínimo a ser 

aplicado corresponde a 15% de suas receitas. Num movimento seguinte o 

Congresso Nacional aprova Emenda Constitucional (Brasil, 2015), que versa 

sobre execução da programação orçamentária do governo federal, e estabelece o 

montante de recursos a ser aplicado na Saúde (SUS), inclusive que metade dos 

recursos das emendas individuais de parlamentares (correspondentes a 1,2% da 

receita corrente líquida do projeto de lei orçamentária) deverá ser destinada ao 

SUS. A Emenda Constitucional 86 estabelece que a União deve aplicar não 

menos que 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro na 

Saúde. Entretanto este percentual será alcançado em cinco anos, contados a 

partir de 2016, com aplicação 13,2% da receita corrente líquida, o que pode 

representar perda de recursos financeiros para SUS comparativamente ao ano 

anterior. Embora se tenha ampliado a segurança jurídico-institucional para o 

financiamento do setor (inclusive definindo o que são considerados ações e 

serviços de saúde para fins de utilização dos recursos públicos) o montante de 

recursos financeiros definidos ficou aquém das reivindicações dos movimentos 

sociais da saúde e de estudos que apontam a necessidade de ampliação do 

financiamento para o SUS cumprir sua missão constitucional especialmente do 

componente federal (Mendes, 2013).   

                                                           
11 http://blogs.bvsalud.org/ds/2012/03/12/lei-complementar-1412012-novo-marco-das-
transferencias-interfederativas-no-sus/ acesso consulta realizado em 10 de setembro de 2014. 
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3.3 Sobre a força de trabalho no SUS 

 

Em estudo bibliográfico e documental Carvalho et al. (2013) fazem análise 

da trajetória histórica das políticas de planejamento da força de trabalho em 

saúde (FTS) no Brasil. Os autores realizam levantamento e análise documental 

a partir da década de 1970 e destacam que a situação atual em debate 

capitaneada pelo programa “Mais Médicos” é recorrente no Brasil e apresenta 

raízes históricas nas opções políticas do Estado Brasileiro quando dos períodos 

de efetivação do SUS. Os problemas a serem enfrentados permanecem os 

mesmo durante todo período analisado: “os desequilíbrios na distribuição 

geográfica dos profissionais, com concentração em centros urbanos; a 

centralidade no profissional médico e no desenvolvimento limitado das outras 

categorias profissionais; e a tendência à formação médica especializada, 

centrada no hospital e em tecnologias sofisticadas e desvinculadas das 

necessidades do sistema de saúde” (p.373).  

O planejamento dos recursos humanos na saúde foi uma atividade 

importante para os países do continente americano desde o início dos anos 1960 

até os anos 1980. Neste período, havia debates intensos entre os que defendiam 

planejamento estratégico e o planejamento normativo, muitos países americanos 

tinham linha de cooperação técnica com a OPAS/OMS para esta finalidade. Em 

1973 realiza-se em Ottawa, no Canadá, a Conferência Pan-americana sobre 

Planejamento de Recursos Humanos em Saúde (RHS), onde se identificam 

problemas e sistematizam-se as experiências de planejamento entre os países 

americanos. As recomendações desta Conferência apontavam para a 

necessidade dos projetos nacionais de planejamento de RHS estarem integrados 

aos Planos Nacionais de Saúde, além de elaborarem planos de longo prazo, 

sendo que nos países com sistemas de saúde subdivididos em setor público e 

privado, o primeiro deveria liderar as tomadas de decisão, incluindo o campo de 

recursos humanos. Outros apontamentos importantes foram quanto à 

necessidade de articulação dos setores de saúde e educação, com a participação 

da comunidade; organização e aperfeiçoamento de sistemas de informação sobre 
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RHS e necessidades de saúde e de atenção não cobertas; e transferência de 

conhecimento e responsabilidades dos profissionais de saúde à comunidade para 

ampliar a cobertura de serviços de saúde. Em especial, os de áreas rurais (OPAS, 

1974). Nos anos 1980 são produzidas as teorias do Planejamento Estratégico e 

Situacional como alternativa aos problemas de não efetividade do planejamento 

normativo predominante. Neste período a OPAS promoveu o desenvolvimento de 

novas abordagens do planejamento dos RHS, que consideravam as dimensões 

políticas, a instabilidade, as incertezas e a complexidade do campo sanitário e do 

campo dos recursos humanos (Quintana et al., 2002).  

Por ocasião da realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

marco histórico na saúde brasileira que subsidiou a inserção da Saúde na 

Constituição Brasileira de 1988, deliberaram-se as diretrizes sobre as quais se 

assentariam a Política de Recursos Humanos, tanto do ponto de vista da 

formação de profissionais, quanto da gestão: valorização da dedicação exclusiva 

ao sistema público, remuneração e planos de cargo e carreiras, constituição de 

equipes multiprofissionais de acordo com as necessidades da demanda, critérios 

de cobertura e indicativos para qualificação dos profissionais para atuação no 

novo modelo de atenção (Brasil, 1993). Neste mesmo ano foi realizada a 1ª 

Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde tendo como tema 

central a “Política de Recursos Humanos rumo à Reforma Sanitária” dando 

continuidade aos debates da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Tais 

recomendações foram incorporadas na Constituição Brasileira de 88 (CF88), no 

artigo 200, inciso III onde fica estabelecido que compete ao SUS, entre outras 

atribuições, “ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde”. 

Entretanto, a regulamentação deste dispositivo encontra barreira relacionada à 

prerrogativa de autonomia universitária também garantida pelo artigo 207 da 

CF88. Houve tentativas de regulamentação em 1992, pelo Projeto de Lei do 

Senado nº 137 e do Projeto de Lei nº 6.240 na Câmara dos Deputados Federais 

em 2002, sendo ambos os Projetos rejeitados com a alegação de 

inconstitucionalidade por impor condicionantes à criação de vagas nas 

universidades, ferindo o princípio de autonomia (Romero, 2008). Ainda na década 
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de 1980, emergiram importantes contribuições no plano teórico-conceitual, com 

impactos na legislação sanitária em vigor, como as críticas ao planejamento 

normativo e as discussões sobre processo de trabalho em saúde (Carvalho et al., 

2013). Assim, desde a década de 1980 já havia acúmulo de conhecimento sobre 

a importância estratégica de vincular ao planejamento na saúde o elemento 

fundamental da força de trabalho em suas várias dimensões, uma vez que são os 

trabalhadores de saúde que operam a produção do cuidado no SUS e, portanto, 

estratégico para viabilizar a legitimidade e funcionamento do sistema de saúde.  

Nos anos 1990, no Brasil, acontece retrocesso das conquistas sociais 

iniciadas nos anos 1980 com redefinição do papel do Estado na prestação de 

serviços, desfazendo-se as responsabilidades atribuídas anteriormente. As 

imposições das mudanças macroeconômicas, expressas pela orientação de 

organismos financeiros internacionais foram alcançadas atrás de processos de 

privatização, desregulação e terceirização de prestação de serviços. No setor 

saúde, novos problemas surgem e velhos problemas se agravam, dado que ele 

é atingido diretamente pelas medidas de restrição econômica comprometendo a 

capacidade estatal de resposta ás crescentes demandas da população. Por 

conta destas condições o Estado transferiu para entidades privadas, via diversas 

modalidades de terceirização, a responsabilidade de gerenciar, prestar serviços 

e a transferência de equipamentos e força de trabalho. Por outro lado, a 

descentralização do SUS, ocorrida através da municipalização dos serviços 

especialmente da atenção básica não foi acompanhada de práticas de 

planejamento ascendentes adequadas para contribuir na organização dos 

serviços num momento de grande expansão da rede de serviço. Levando em 

conta as razões citadas, entre outras, Machado (2006) considera que a década 

de 1990 foi “a década perdida para os recursos humanos” uma vez que houve o 

abandono de muitas propostas de planos de carreira, ampliou-se a precarização 

do trabalho no SUS, com crescimento anárquico e sem relação com as 

necessidades sociais por parte das escolas formadoras e ainda desmobilização 

do movimento sindical. Assim, entramos no segundo milênio com agravamento 

dos problemas envolvendo a força de trabalho para o SUS pela somatória de 
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questões não resolvidas desde a década de 1970 (distribuição desigual no país, 

desequilíbrio entre demanda e oferta nos serviços públicos além de deficiências 

na formação) e coexistência de situações mais recentes (variadas e precárias 

formas de contratação, vínculos e remuneração etc.). Necessário destaque se 

faz para repercussões destas mudanças e agravamento de problemas no 

processo de trabalho em saúde comprometendo as relações dos trabalhadores 

com o SUS. Uma das consequências verificadas foram os prejuízos para 

continuidade de serviços prestados, do cuidado com usuário, uma vez que se 

observam alta rotatividade dos profissionais, em particular os médicos (Arruda 

Campos, Malik, 2008).  

Nos anos 2000, é retomada a questão do planejamento da força de 

trabalho, com especial destaque para a 7ª Reunião Regional dos Observatórios 

de Recursos Humanos em Saúde, realizada em Toronto (Canadá), promovida 

pela OPAS, onde é elaborado um documento assim enunciado “Chamado à 

ação de Toronto: 2006-2015 rumo a uma década de recursos humanos nas 

Américas”. Este é considerado um marco na formulação e implantação de 

planos para recursos humanos no período (Brasil, 2006). O referido documento 

trás como diretriz a necessidade de realizar esforços de longo prazo para 

promoção, fortalecimento e desenvolvimento da força de trabalho em saúde em 

todas as regiões da América. Enfatiza ainda como importante as questões de 

capacitação de gestores, técnico e trabalhadores como garantia de atuação 

mais adequada para conquista de mudanças necessárias aos sistemas de 

saúde. Entretanto, as questões relativas aos modos de vinculação dos 

trabalhadores permanecem secundarizados num contexto complexo no qual o 

mercado de trabalho dificulta o planejamento da força de trabalho voltada a 

atender necessidades e direitos das populações.  

No Brasil, o Ministério da Saúde realiza várias iniciativas que corroboram e 

aprofundam discussões anteriores sobre a Política Nacional de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, como a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos para o SUS – a NOB-RH-SUS (aprovada 11ª CNS, 2000); a 

criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do 
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Ministério da Saúde - SGETS (2003); Publicação da Portaria nº 1318 contendo as 

Diretrizes Nacionais para instituição de Planos de Carreiras, Cargos e Salários.  

A possibilidade de planejar a força de trabalho em saúde de acordo com as 

necessidades e direitos sociais não é um processo que envolve conhecimento 

técnico apenas, mas trata-se de processo complexo que é atravessado pela 

dimensão política e condicionado por vários fatores, dentre eles destacam-se o 

modelo de atenção à saúde vigente e à resistência ou ausência de apoio de 

sujeitos ou grupos sociais de interesse relacionados à temática (Carvalho et al., 

2013). Em relação ao modelo vigente, os autores consideram que o “arranjo 

público privado” tem sido um dos fatores centrais que obstaculizam a 

consolidação dos princípios doutrinários do SUS. Uma expressão da problemática 

desse arranjo é a distribuição de médicos entre os setores públicos e privados 

com números sempre mais vantajosos para o setor privado. Segundo os autores, 

o quantitativo de médicos no Brasil é suficiente, mas, não para o SUS menos 

ainda para a Atenção Básica. Desta forma, podemos agregar mais elementos 

para compreender e aprofundar o debate em torno da questão da insuficiência e 

distribuição iníqua de médicos no Brasil, em especial no SUS.  

Neste breve apanhado verificam-se avanços na construção do arcabouço 

institucional do SUS. São inegáveis os avanços institucionais e assistenciais 

quando comparamos o desempenho do setor com a era pré-SUS. Entretanto, na 

prática da produção do cuidado em saúde fica evidente a insuficiência do alcance 

dos resultados na garantia de atenção que satisfaça as necessidades de cuidado 

dos usuários. Em quantidade e qualidade. É constante a presença de queixas ou 

pesquisas que mostram a saúde como uma das principais (quando não a 

principal) preocupação e reprovação do povo brasileiro. Em que dimensão a 

reprovação se apresenta? Um grande número refere-se às dificuldades de acesso 

aos serviços, o longo tempo de espera por consultas médicas, exames e 

consultas especializadas. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Datafolha 

encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, realizada em junho de 201412 

intitulada “opinião dos paulistas sobre atendimento público na área de saúde” 

                                                           
12 http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24970:datafolha-mostra-
como-a-populacao-paulista-enxerga-a-oferta-da-assistencia-no-estado-&catid=3 
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registra, no eixo “busca e utilização do SUS nos dois últimos anos” que 83% dos 

entrevistados realizaram busca por atendimento nos “postos de saúde” (UBS), e 

77% efetivamente utilizaram os serviços, 80% buscaram consulta médica e 

72% efetivamente o conseguiram. No eixo “imagem do SUS”, registra-se como 

aspectos mais negativos para os entrevistados o tempo de espera para 

marcação de consultas, exames e cirurgias (61%), tempo de espera para 

atendimento médico (58%), acesso à médicos especialistas (53%) e 

quantidade de médicos (52%). Ainda nesta pesquisa, no eixo “grau de 

dificuldade de acesso”, as consultas médicas aparecem entre os acessos 

mais difíceis para 54% dos entrevistados (somatória das categorias muito difícil 

15%, e difícil 38%) ao lado do atendimento de emergência em Pronto Socorro 

(52%) e Cirurgias (63%). Demonstração de dificuldades de acesso aos médicos e, 

ao mesmo tempo, de sua valorização social. Acessar o médico continua sendo o 

desejo central da maioria dos usuários do sistema de saúde.  

A complexidade da produção do cuidado no SUS exige multiplicidade de 

abordagens e envolvimento de diversos sujeitos “sociais” para sua efetivação. 

Como abordado anteriormente, a conjuntura brasileira atual vive forte 

movimentação política em torno dos rumos do SUS, em especial as mudanças 

propostas para gestão do trabalho médico. Por outro lado, as transformações 

ocorridas no campo da Medicina nas últimas décadas foram de tal ordem que se 

reconhece a existência de hegemonia da nomeada medicina tecnológica, e que 

esta atravessa fortemente a produção do cuidado. Além disso, reconhece-se no 

médico e sua prática o agente primordial que opera os desígnios da medicina e 

possui centralidade na produção de cuidado nos serviços de saúde e, portanto, 

compreender melhor o “médico situado” pode contribuir para os desafios colocados 

para organização dos serviços de saúde e para formação dos profissionais de 

saúde, do médico em especial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A PRÁTICA MÉDICA COMO OBJETO DE ESTUDO  

E REFLEXÃO NA SAÚDE COLETIVA 
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Para além deste momento singular de embate político em torno de Leis 

que versam sobre o trabalho médico, este já se anunciava como desafio 

estratégico para consolidar as políticas públicas de saúde especialmente no 

período da redemocratização e constituição do SUS.  

A centralidade do trabalho médico na organização das práticas de saúde 

vem constituindo-se num razoável consenso no campo epistemológico na 

produção de conhecimento da saúde coletiva brasileira, como nos estudos de 

Donnangelo (2011 2ª edição), Campos (1988), Schraiber (1993/2008) e Arouca 

(2003 1ª reimpressão).  

Segundo L’abbate (2003), saúde coletiva é uma invenção tipicamente 

brasileira que surge no final da década de 1970 na perspectiva de constituir um 

paradigma que permitisse uma nova articulação entres diferentes instituições, 

saberes e práticas relacionadas ao campo da saúde no Brasil (p.266). Uma 

iniciativa de recomposição do campo que buscava (e ainda busca) superar a 

dicotomia reforçada ao longo do tempo entre assistência médica individual e 

saúde pública, tendo hegemonia da primeira sobre a segunda. Recomposição 

esta fundada na crítica à hegemonia da assistência médica não só do ponto de 

vista econômico, mas também ideológico, pois a prática médica, tendo como 

base de conhecimento científico as ciências naturais, assume caráter de uma 

aparente neutralidade e a historicidade, o que confere uma relativa cristalização 

de seu objeto e de sua prática (p.267).  

Donnangelo (2011), na clássica obra Medicina e Sociedade, originada de 

estudos para seu doutoramento no início dos anos 1970, investiga o trabalho 

médico na grande São Paulo, com ênfase na relação entre Estado e assistência 

médica, mercado e trabalho médico e a perda de autonomia destes profissionais 

diante das mudanças no processo produtivo. Marco importante na produção da 

saúde coletiva brasileira, nesta investigação a autora observa, naquele momento, 

além das características do desenvolvimento quantitativo e ocupação de postos 

de trabalho dos médicos, as transformações internas no processo de produção 

dos serviços de saúde e do trabalho médico na região metropolitana de São 

Paulo, tendo em vista a incorporação de novos elementos científico-tecnológicos. 

Donnangelo ressalta, ainda, dois aspectos importantes do trabalho médico que se 
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aprofundaram nas décadas seguintes: a especialização e o desenvolvimento do 

trabalho sob forma grupal. Da mesma forma, esses aspectos foram observados 

por estudos nos países europeus na década de 60 (Donnangelo, 2011 p.82-3). 

Sobre a especialização, diz Donnangelo:  

 

Ao mesmo tempo em que ampliam as possibilidades de interpretação e 
interferência sobre as condições de saúde, o acumulo de informações – 
especialmente, mas não apenas biológicas – e o seu grau de elaboração 
científica acarretam a impossibilidade do domínio, pelo profissional, da 
totalidade do conhecimento médico. A especialização, como uma forma 
de divisão técnica do trabalho, aparece como resultado mais imediato da 
inovação técno-científica. Nesse sentido, ela representa uma 
diferenciação entre os produtores, consistente na especificidade dos 
instrumentos de trabalho com que operam (informações e 
equipamentos); do objeto imediato de seu trabalho (grupo em diferentes 
fases do desenvolvimento biológico, patologias especificas, áreas 
limitadas do organismo humano), das ações técnicas que desenvolvem 
sobre esse objeto. Por outro lado, a especialização acentua a 
complementariedade entre diferentes formas de trabalho e, 
consequentemente, a dependência entre especialistas, em termos de 
compreensão da totalidade dos processos que atuam sobre o organismo 
humano e da necessidade de dirigir a atividade médica para um único 
resultado final: a preservação da vida humana (p.83-4). 

 

Nesta publicação, a autora chama atenção para problemas que poderiam 

surgir como efeitos do processo de especialização em organizações mais ou 

menos burocratizadas. Um deles relaciona-se à inadequação de rápido 

desenvolvimento de especialidades como difusão do progresso técnico a partir de 

sociedades “desenvolvidas” para as “subdesenvolvidas”, entrando em 

descompasso com a necessidade da produção de serviços dirigida para 

problemas de saúde socialmente importantes para as últimas. Outro problema 

apontado é quanto ao ritmo que se desenvolvem as especialidades e o 

crescimento do quantitativo de especialistas dado exigências e interdependências 

entre especialistas para o alcance da totalidade da ação médica. Nesse mesmo 

sentido, é abordada a crescente discussão, já nas décadas de 1960 e 1970, da 

necessidade de integrar, não a totalidade do conhecimento médico, mas a 

compreensão de processos mais gerais que atuam sobre a saúde através da 

formação de um tipo especial de profissional nomeado como “médico geral”, 

aquele capaz de executar o atendimento comumente designado de “primeira 

linha” que ocuparia posição significativa na produção controlada de serviços 
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(como na Inglaterra), além de surgir como elemento corretivo de tendências 

instaladas tanto do consumo como da produção em mercados livres. Magraw 

(1966) nos EUA, no mesmo período, discute alternativas em relação ao problema 

de excesso de especialização na sociedade americana apontando para 

necessidade de síntese ou coordenação médica e apresenta duas possibilidades: 

a extensão dos conhecimentos do profissional e a colaboração formalizada entre 

especialistas, através da organização da prática médica. Portanto, muitas das 

questões em causa atualmente no Brasil sobre o trabalho médico têm sido motivo 

de estudos, reflexões, debates e formulações há certo tempo, ao menos quatro 

décadas, como demonstra esse estudo de Donnangelo no intento de construir 

possibilidades e eventualmente apontar caminhos para que o trabalho médico 

esteja em consonância com o desenvolvimento da saúde como direito de cidadania.  

Na década de 1980, estudo de Campos (1988) que aborda os médicos e a 

política de saúde, investiga as correntes políticas do movimento dos médicos, 

buscando caracterizar a relação entre os médicos e a política de saúde no 

contexto social do período de 1970-1984. Movimento dos médicos entendido 

como ação de uma categoria profissional em prol de seus interesses corporativos 

e sua prática política diante de temas que transcendem os limites de suas 

aspirações mais imediatas, a saber, projetos de reorganização dos serviços de 

saúde, temas de economia política, legislação social e organização institucional 

do país. E corrente política entendida como fração organizada da categoria que 

têm uma mesma concepção do médico enquanto produtor de serviços de saúde 

ou a mesma visão de suas relações sociais (p.22-3). Trago aqui alguns destaques 

a propósito do objeto deste estudo. O autor considera que mesmo diante do 

processo intenso de capitalização da produção não houve assalariamento de toda 

força de trabalho médico no período estudado que, ao contrario, “recria-se” o 

trabalho autônomo sob outras condições. Já naquele período observa que mais 

do que uma perspectiva “utópica e ahistórica”, o ideal de autonomia é uma 

realidade concreta do dia-a-dia dos médicos (p.199). Nenhuma das correntes 

pesquisadas manifestava-se favorável pela socialização ou monopólio do Estado 

na prestação de atenção médica. Apenas uma das três correntes investigadas 
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defendia uma maior participação do Estado, inclusive que este deveria assumir o 

controle da política de saúde e prestar a maior parte do atendimento à população, 

mas também reconhecia a legitimidade da prática autônoma e liberal da medicina.  

No final da década de 1980, Schraiber (1993) realiza estudo que aborda a 

prática médica enquanto tecnologia e a produção/reprodução das concepções 

formuladas pelos próprios médicos a respeito de seu trabalho. Toma a posição de 

autonomia do médico no trabalho como objeto de estudo. Observa as 

transformações no trabalho médico ocorridas desde a década de 1930 até os 

anos oitenta, em particular os impactos na autonomia profissional dos médicos e 

a progressiva presença de uma prática tecnologizada, ou seja, trabalho 

especializado e incorporador de equipamentos materiais ao que denominou de 

medicina tecnológica. A autora discute autonomia dos médicos a partir do 

momento que a medicina se inscreve na ordem técnico-científica moderna 

observando dois modos de estruturação da prática médica nos países que 

iniciaram a reestruturação da vida social conforme o modo capitalista de 

produção. O primeiro modo ocupa todo o século XIX até os anos 1930 do século 

XX (mais de um século), e o segundo se configura nos anos de 1930-1950 em 

diante. No Brasil, tais configurações se estabeleceram mais tardiamente (p.179). 

No primeiro período, Schraiber (1993) designa como “artesanal” a estruturação do 

trabalho médico tendo em vista a necessidade histórica singular da medicina do 

capitalismo manter a autonomia no trabalho individualizado em contraste relativo 

aos demais trabalhos em que as práticas são reconstituídas sob a forma de 

coletivização do processo de trabalho. Reconstituição essa necessária dada à 

divisão crescente do trabalho em diversas práticas sociais. Além disso, 

simultaneamente à segmentação do trabalho, ou como consequência desta, o 

trabalhador (artesão) perde progressivamente o saber que fundamenta seu 

trabalho, principalmente o conjunto ou produto final. Os saberes ampliam-se e 

desenvolvem-se com outras qualidades, constitui-se o conhecimento científico 

sobre os objetos de trabalho. Neste momento, como detentora única do 

conhecimento sobre a natureza e o mundo real, a Ciência passa a ser produção 

exclusiva de trabalhadores intelectuais que não mais operam diretamente as 
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técnicas de transformação dos objetos. Por outro lado, na constituição da prática 

médica ocorrem uniformização e unificação de todas as práticas curadoras que 

existiam até fins do século XVIII e constrói-se saber exclusivo a sustentá-la, o 

conhecimento sobre o corpo doente. Assim os médicos são produtores diretos de 

um serviço e simultaneamente trabalhadores intelectuais. É com esta combinação 

de monopólios, a prática técnica revestida de qualidade intelectual, que os 

médicos conquistam prestígio e valor social (p.180-2). Os médicos (mesmo antes 

da reorientação da medicina) ocupavam espaços de poder inclusive pertencendo 

à camada de intelectuais dominantes na era feudal. Nos períodos seguintes, ao 

se implantarem os Estados Nacionais no mundo ocidental, a medicina foi 

adquirindo importância crescente como prática bem-sucedida ao lidar em escala 

social com a força de trabalho através, tanto da reparação da força produtiva das 

pessoas, quanto ao atuar sobre as consciências contribuindo para coesão social 

por instalar disciplinas normalizadoras da vida nas sociedades (p.183).  

Outro aspecto advindo dessa construção histórica da prática médica refere-

se à representação do caráter liberal do trabalho médico dado que, objetivamente, 

o médico constituiu-se ao mesmo tempo produtor e comerciante de seu trabalho 

no mercado. Pôde o médico determinar diretamente (por longo período histórico) 

a remuneração de seu trabalho e dispor de regime de livre concorrência no 

sentido de que seu ato será concretizado após a escolha livre do cliente-paciente. 

Constitui-se a produção individualizada de profissão consultante. Nestes primeiros 

momentos da prática médica moderna, a apresentação dos serviços médicos é 

marcada pela austeridade e despojamento em relação aos atrativos exteriores à 

ação técnica. Assim, dada a marginalização de outras formas de cuidado “não 

científicas”, não há opções de intervenção cientificamente fundadas para os 

doentes que não seja o consultório médico. Configura-se como porta de entrada 

ao acesso dos avanços da ciência. A escolha do profissional ou do serviço fica na 

abrangência de complexa da distinção entre pares.  

Schraiber (1993) argumenta que, para a constituição da prática médica nas 

sociedades capitalistas, a autonomia profissional dos médicos foi a forma 

historicamente necessária para a reprodução da posição de destaque que os 
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médicos ocupam nessas mesmas sociedades. Tanto que a autonomia profissional 

configura-se como questão vital para os médicos diante de novas tensões ou 

contradições que surjam nos caminhos do exercício da medicina desde sempre.  

Assim, como nos demais países do mundo ocidental, a prática médica no 

Brasil tem sofrido grandes transformações no último século. Uma prática em 

transformação mais acentuada com o advento da chamada medicina tecnológica, 

fruto da consolidação do acelerado processo de industrialização e urbanização 

nas primeiras décadas do século passado observadas no nosso país. Com a 

consolidação do complexo médico industrial americano no início do século XX, 

surge necessidade de se intervir na formação médica aprofundando sua interface 

com o movimento industrial em curso. Assim, em 1910, uma junta de Educação 

Geral coordenada por Abrahan Flexner, produz um poderoso instrumento de 

reformulação da prática médica – o Relatório Flexner (Medical Education in the 

United States and Canada – A Report to the Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching). As proposições contidas no relatório marcaram o 

surgimento da Escola Científica de Medicina ao recomendarem: definição de 

padrões de entrada (seleção corporativa) e ampliação dos cursos para quatro 

anos; introdução do ensino laboratorial; estimulo à docência em tempo integral; 

expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais; estimulo à especialização 

médica; e controle do exercício profissional pela categoria médica. Identifica-se 

nas proposições elementos estruturais e referenciais teóricos que remetem ao 

biologismo, mecanicismo, individualismo, especialização, ênfase na medicina 

curativa, exclusão das práticas alternativas, tecnificação do ato médico e 

concentração de recursos nos hospitais. Tais proposituras difundiram-se no 

Brasil, e já em 1922, em registros do Congresso Nacional de Práticos, revela-se a 

tensão e conflitos na categoria médica marcada por aqueles que defendiam a 

prática liberal individual e o atendimento dos seus pacientes nos consultórios 

limitando a atuação do Estado às ações coletivas, enquanto outros defendiam o 

incremento da ação do Estado nas ações coletivas argumentando que essa 

atuação progressivamente reduziria a demanda por atendimento individual. Disputa 

por lógicas distintas para organizar a atenção à saúde que permaneceram durante 
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décadas, quiçá até os dias atuais com ressignificação (Aciole et al., 2005). Ainda 

segundo os autores, o tensionamento entre lógicas distintas vem sendo 

modificada paulatinamente, de maneira pouco perceptível pelo senso comum da 

categoria, ainda prisioneira do que Merhy (1997) denominou de “saga liberal”. A 

complexidade tecnológica crescente, e a intermediação e interferência de um 

agente – Estado ou Empresa – na organização e gestão da prática médica torna a 

prática liberal frágil e comprometida em seus pilares: a liberdade de escolha, a 

captação livre da clientela no mercado e a capacidade de fixar seus rendimentos. 

A prática médica tem se tornado prisioneira de insumos de recorte biologicista, 

interferindo na pretensa autonomia técnica, além de comprometer uma prática 

clínica centrada nas necessidades de cuidado do usuário. 

Como outros fenômenos sociais, a formação e a prática médica não são 

processos isolados. Ao contrário, são intimamente relacionados ao processo 

histórico de transformação na produção econômica das sociedades. Um jogo 

complexo dentre os quais se incluem as disputas estabelecidas entre diferentes 

grupos sociais e o Estado em torno de demandas relativas à Saúde. A emergência 

da denominada “medicina tecnológica” correspondeu ao florescimento de uma 

“educação médica tecnológica” ou vice-versa, uma vez que os processos são 

bastante conectados. Os cenários de aprendizagem predominantes no ensino 

médico, os hospitais universitários/de ensino, vinculados fundamentalmente ás 

escolas médicas, mas não somente, incorporam condutas, tecnologias e relações 

que servem como poderosos instrumentos de reprodução do modelo de 

organização de serviços de saúde e de práticas profissionais (Almeida, 2000). 

Se por um lado houve inegável avanço na produção do conhecimento com 

processo de especialização médica, ao mesmo tempo este trouxe forte impacto 

sobre a prática médica. Ao longo do último meio século, quando se intensificou a 

especialização médica, aos poucos foi se abolindo o espaço de prática do 

generalista e os especialistas passam a ser a porta de entrada dos sistemas de 

saúde, seja público ou privado. Ocorre, em consequência, aumento do volume de 

consultas médicas, uma vez que para cuidar da saúde é preciso recorrer aos 

responsáveis por diferentes aparelhos do corpo humano. Multiplicam-se as 
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solicitações de exames (muitas vezes desnecessários) e uso de recursos 

terapêuticos mais sofisticados. Assim, o olhar e expertise do especialista, sendo 

por natureza um trabalho fragmentado e incompleto, torna a atenção à saúde 

mais onerosa, individual e coletivamente, sem que se observem diferenças 

positivas nos resultados (Feuerwerker, 2002). 

Da mesma forma este ciclo de desenvolvimento e produção de 

conhecimento na medicina gerou repercussões intensas sobre o processo de 

formação do médico. Ampliam-se exponencialmente os conteúdos, fragmentam-

se as disciplinas e tempos de aprendizagem prática. Procedimentos ganham 

espaço na abordagem diagnóstico em detrimento do exame físico, do contato 

direto com o paciente, trazendo dificuldades para estabelecimento de vínculos 

entre o médico e seus pacientes. Profundas mudanças ocorrem no modo de 

produção na assistência médica, desenha-se um novo lugar social da profissão. 

No Brasil, há mais de duas décadas, tem-se discutido a necessidade de se 

reformar o currículo médico, notadamente para ampliar a formação do médico na 

direção de atenção mais integral e humanizada aos usuários. Inúmeras tentativas 

foram realizadas, sem sucesso. Há grandes dificuldades de efetivar mudanças no 

ensino médico até os dias de hoje. Feuerwerker (2002) considera que, mesmo 

formalmente aprovadas, propostas de mudanças na formação médica, 

transformações reais são dependentes da capacidade de se criar massa crítica, e 

haver bom grau de governabilidade dos sujeitos proponentes das mudanças. 

Especialmente porque as mudanças na formação envolvem mudanças nos 

cenários de aprendizagem, para além dos hospitais. Uma pista apresentada por 

alguns autores refere-se ao ideal da prática médica ainda bastante vinculado à 

imagem da profissão ligada a valores tradicionais e de identidades profissionais 

bem-sucedidas no passado. Esta imagem ideal passaria por ser especialista, ter 

inserção de trabalho em algum grande hospital privado e ter consultório privado 

para prática mais autônoma e liberal (Feuerwerker, 2002; Schraiber, 2008).  

Outro elemento da conjuntura atual são os crescentes custos dos 

sistemas de saúde que agregam mais reflexões críticas em relação à prática 

médica presidida pela medicina tecnológica, resultado em debates quanto à 
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viabilidade dos sistemas de saúde vinculados aos modelos organizacionais sob 

hegemonia da Medicina Tecnológica (Ibañez, Marsiglia, 2000). Segundo a 

Organização Pan-americana de Saúde (1995) os dados mostram que a 

disponibilidade de atenção médica é tanto menor quanto o Produto Interno Bruto 

per capita do grupo de países. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

reapresentou, em seu relatório de 2008, a orientação sobre a necessidade dos 

sistemas de saúde centrarem-se na Atenção Primária à Saúde - “agora, mais do 

que nunca" (OMS, 2008). E quais seriam as características do trabalho dos 

médicos na atenção primária que garantiriam o cumprimento de sua missão?  

As transformações na formação e no trabalho médico ocorridas nas últimas 

décadas situam-se na “contramão” das necessidades de organização de sistemas 

de saúde universais, que têm em sua maioria, instituído a atenção primária como 

ordenadora do cuidado. Basta ver como se tem formado médicos cada vez mais 

especializados em áreas especificas, e menos médicos nas especialidades 

básicas e generalistas ou médicos especialistas em saúde da família que têm 

formação mais adequada para o trabalho na atenção primária. O trabalho médico 

na atenção básica reveste-se de especificidade decorrente tanto das 

características da demanda, quanto da finalidade desses serviços. Trata-se de 

trabalho de alta complexidade constituído de várias tensões: lidar ao mesmo 

tempo com normas e padrões de atendimento e com a singularidade dos casos; 

combinar atividades programáticas e projetos terapêuticos individualizados; 

intervenções para reduzir riscos e ao mesmo tempo aumentar os coeficientes de 

autonomia dos pacientes em instituir suas próprias normas (Capozzolo, 2003). 

Tais preceitos são considerados fundamentais, colocado nas políticas com o 

objetivo de assegurar a eficiência da atenção, qualidade na atenção e garantia de 

trânsito ou caminho dos usuários entre diferentes serviços de uma rede de 

atenção complexa. Além disso, uma maior conexão entre os diferentes serviços é 

apontada como necessária para constituírem-se Redes de Atenção, como diretriz 

para garantir a integralidade do cuidado. Por essas e outras questões é que o 

trabalho médico assume centralidade na atenção básica (e não somente nesta) e 

é uma questão a ser melhor entendida e debatida.  
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O presente estudo visa contribuir para o aprofundamento dos estudos e 

reflexões sobre a prática médica que vêm sendo realizados há décadas na 

produção da Saúde Coletiva. Reforço, então, que dar continuidade às 

investigações sobre a prática médica, e sobre o médico como seu agente 

principal, reveste-se de importância estratégica uma vez que tem forte influência 

na produção social da saúde e, portanto, nos rumos do SUS. É neste o sentido 

que este estudo se realiza. 

Para finalizar esse ponto, farei uso da síntese feita por Campos (1988) 

sobre os elementos centrais que o pensamento crítico da Saúde Coletiva, nos 

seus primórdios, ia produzindo sobre a prática médica:  

 

(....) pode ser também acrescentado que em grande medida, a função 
social do médico em formações econômico-sociais capitalistas, de 
através de sua prática profissional exercer algum tipo de controle 
social e de participar da reprodução das condições de dominação, é 
possível devida à sua vinculação estrutural, a nível de produção de 
serviços de saúde, com as formas privadas de prestação de serviços e, 
portanto, com o capital.(p.208 grifos atuais). 

 

Está exposto aqui, pelo autor, o cerne de um pensamento hegemônico 

presente quando da fundação da Saúde Coletiva, que faz do médico, sem 

nenhuma dúvida, o “vilão” da história. Veremos, no capítulo dos resultados (6), 

no plano de observação onde gestores falam sobre o médico e sua prática, o 

quanto sob novas formas, em outros contextos, e por razões diferentes, o 

médico seguiu sendo visto como “vilão do SUS”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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Uma tese-travessia 

A construção desta tese só foi possível graças à minha participação como 

pesquisadora de duas investigações conduzidas pelo grupo de pesquisa 

“Política, Planejamento e Gestão em saúde” da Universidade Federal de São 

Paulo13, coordenado pelo orientador do meu doutorado, portanto, ela está 

indissociavelmente ligada à produção coletiva do grupo de pesquisa do qual 

faço parte.  

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo que buscou experimentar a 

novidade de trafegar por duas investigações diferentes, com metodologias 

diferentes, em momentos diferentes, embora sequenciais e produzidas pelo 

mesmo grupo de pesquisa, como veremos mais adiante. Uma tese-travessia.  

Denzin e Lincoln (2006) consideram que a pesquisa qualitativa é, em si 

mesma, um campo de investigação, pois ela atravessa e é atravessada por 

distintas disciplinas, campos e temas. Em torno da denominação pesquisa 

qualitativa encontra-se uma complexa e intricada rede de conceitos construída em 

mais de um século de história das ciências investigativas, em especial nas 

ciências sociais e humanas. Sucessivas teorizações epistemológicas e o 

desenvolvimento de técnicas de recolha de material e de análise acumularam-se 

nos últimos anos, permitindo ao pesquisador escolhas múltiplas ao seu alcance 

para compreender melhor seus objetos de estudo. Assim, as investigações 

qualitativas podem envolver uma variedade de estratégias metodológicas para a 

coleta e análise do material empírico. Para cada prática de pesquisa uma 

visibilidade diferente do mundo pesquisado. “O pesquisador passou a ser um 

bricoleur, aprendendo como extrair conteúdos de muitas disciplinas diferentes” 

(p.17). Denzin e Lincoln. (2006) apresentam, ainda, definição genérica da 

pesquisa qualitativa como atividade situada, pois localiza o observador no mundo 

e consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo.  

                                                           
13 “As múltiplas lógicas de construção do cuidado: indo além da regulação governamental do 
acesso e utilização dos serviços de saúde – PPSUS-Fapesp” (2009-2012) e “A Atenção Primária à 
Saúde (APS) como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a 
perspectiva de seus profissionais e usuários – CNPq- PPSUS-Fapesp” (2014-2016). 
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Santos (2006), ao aprofundar a reflexão crítica sobre a racionalidade do 

pensamento científico contemporâneo, afirma “(....) que o que a tradição 

científica e filosófica ocidental conhece e considera importante” (p.88) não 

consegue explicar a amplitude e a variedade das experiências sociais presentes 

no mundo de hoje. Para ele há na atualidade um paradoxo epistemológico que 

atribui uma pobreza à experiência social, retirando a riqueza deste saber como 

algo válido. Tal posição, para o autor, impede-nos de revelar a diversidade e a 

multiplicidade das práticas sociais que fogem das nossas explicações. Para ele, 

esta atitude expressa uma “(....) arrogância de não se querer ver e muito menos 

valorizar a experiência que nos cerca, apenas porque está fora da razão com 

que apodemos identificar e valorizar” (p.94). 

Se, na primeira investigação, o interesse do grupo de pesquisa era dar 

visibilidade as muitas lógicas regulatórias que afinal resultam no cuidado, na 

segunda nos14 interessava saber “como acontece o fazer cotidiano dos 

trabalhadores e dos usuários nas UBS”. Mas, não nos propusemos a conhecer 

“este como” a partir de técnicas mais comumente empregadas em pesquisas 

qualitativas, sejam entrevistas abertas ou semiestruturadas, seja a realização de 

grupos focais. Nossa opção foi a de conduzir um estudo de inspiração 

etnográfica, posto que implicou em convivência prolongada de pesquisadores em 

campo, utilizando como instrumento principal de produção dos dados o registro 

sistemático de cenas observadas no cotidiano de sete unidades básicas de saúde 

selecionadas para o estudo.  

No caso desta tese, como já mencionado antes, utilizei-me de duas 

investigações nas quais participei como pesquisadora, o que me possibilitou 

participar ativamente do percurso metodológico trilhado pelo grupo, um dos 

principais ganhos que tive no meu doutorado. Foi a utilização do extenso e rico 

material produzido nesta trajetória que me permitiu acessar diferentes 

dimensões do campo problemático estudado, qual seja, o médico no SUS, mais 

especificamente a prática médica na atenção básica à saúde.  

                                                           
14 Não pude evitar a alternância do uso do “eu” e do “nós” na construção do texto, coisa que farei 
livremente. Por exemplo, na escrita desse capítulo de metodologia, a dinâmica e a produção 
coletiva que ia sendo produzida no grupo de pesquisa, mas, também, o espaço intercessor 
produzido o tempo todo entre eu e meus orientadores, tornam quase obrigatório o uso do “nós”, e 
seria impossível fazer o uso simplesmente do “eu”.  
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A “bricolage”, bricolagem em português, é um termo oriundo da língua 

francesa que numa tradução livre significaria um trabalho artesanal de junção ou 

colagem que se utiliza de diferentes materiais para a produção de uma obra. Na 

presente tese, a bricolagem realizada buscou também incorporar diferentes 

olhares, diferentes pontos de vista, de atores distintos, a partir de diferentes 

metodologias e técnicas para a coleta do material, como veremos no próximo 

item, a respeito do mesmo fenômeno estudado.  

Compartilho com Denzin e Lincoln (2006) a ideia de que na pesquisa 

qualitativa qualquer olhar sempre será filtrado pelas lentes da linguagem, do 

gênero, da classe social, da raça e da etnicidade. Os autores argumentam que 

não existem observações objetivas, apenas observações que se situam 

socialmente nos mundos do observador e do observado – e entre esses mundos 

(p.33). E, portanto, nenhum método é capaz de compreender todas as variações 

sutis da experiência humana.  

A elaboração dessa tese esteve fortemente ligada à minha experiência 

como médica, como militante do SUS, como gestora, e agora como 

investigadora, como mencionei na introdução. Há uma implicação de base com 

o objeto estudado, pois a prática médica no SUS sempre me intrigou. Sempre 

intuí, como médica pediatra e gestora-médica, atuando em diferentes pontos do 

sistema, que havia mais “matizes” a serem consideradas quando se observa a 

prática médica, do que as analises produzidas sobre o tema, em particular pela 

saúde coletiva. Explicitado este ponto de partida, a questão metodológica-

epistemológica que se colocava era como conseguir construir um deslocamento 

sobre o “já sabido”, ou seja, é como se colocar frente ao empírico, não o 

“forçando” a dizer aquilo que quero escutar, mas deixar ele falar por si. Como 

escutar e estranhar aquilo que vem do trabalho de campo, aquilo que é 

produzido no campo investigado, ainda mais quando esse campo é meu campo 

de trabalho há décadas, no qual me insiro de maneira apaixonada e militante?  

Melucci (2005) argumenta que é preciso reconhecer que as pesquisas 

que buscam a compreensão das experiências e atividades de homens e 

mulheres estarão sempre imersas no campo da produção social, como é o caso 
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do presente estudo ao buscar compreender a prática médica em complexas 

redes de relações que compõem os serviços de atenção básica.  

As duas pesquisas que dão suporte a esta tese, conduzidas em 

momentos distintos, embora sequenciais, podem ser vistas quase que como 

uma única investigação, pois apresentam um alto grau de vinculação e 

continuidade interna – uma espécie de autopoiese no processo de investigação. 

Elas não se separam, mesmo que tenham objetos e técnicas diferentes, pois ao 

falar de uma delas, haverá sempre a referência a outra.  

Uma das principais características das pesquisas qualitativas é a primazia 

da produção de campo, pois não vamos ao campo armados para comprovar uma 

hipótese, mas o adentramos para buscar entender como acontece um dado 

fenômeno, ou melhor, um problema. Desta forma é a empiria que conforma o 

próprio caminho metodológico. Ela idealmente deve nos deslocar e trazer 

elementos não pensados a priori, ou não sabidos de antemão. É o próprio ato de 

pesquisar que vai nos conduzindo, nos levando também a outros campos 

problemáticos não previstos no momento do projeto, da conformação dos próprios 

objetivos. A pesquisa qualitativa tem um roteiro (o projeto), mas ele é sempre 

atravessado por outras linhas que, se de fato estamos abertos às novidades e às 

surpresas que “o campo nos traz”, deslocam pesquisadores e pensamento. 

Portanto, não é possível pensar em “uma metodologia”, mas sempre num 

percurso metodológico (Denman, Haro, 2002; Cecílio et al., 2014a).  

Strathern (2014) ao discutir a antropologia social, também traz esta 

reflexão teórica “sobre [como no trabalho de campo] aprendermos (por assim 

dizer) além do que já sabemos”, aprendemos ainda que há uma “imprevisibilidade 

das informações a serem adquiridas de um material que acreditamos 

(equivocadamente) ter compreendido (p.12)”. A autora enuncia o papel instituidor 

de pesquisa e de produção de conhecimento no movimento de “voltar do campo”; 

para ela é nesta volta que invertemos as orientações que nos fizeram entrar no 

campo, pois “aquilo que em casa fazia sentido como projeto de pesquisa em 

campo pode perder a força motivadora; assume o comando as preocupações das 

pessoas aqui e agora (p.346)”. Falarei mais dos passos metodológico a seguir.  
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Ao fazer tal opção metodológica para construir minha tese, a importância 

de se reconstruir o percurso metodológico adotado se amplia, pois ela faz uso 

de material produzido em duas investigações de caráter qualitativo. Na primeira 

investigação, ao pesquisarmos as “múltiplas lógicas de regulação de acesso ao 

SUS”, a atenção básica de saúde emergiu com tanta força no material empírico, 

que quase fomos “conduzidos”, na pesquisa seguinte, a realizar uma 

investigação mais aprofundada sobre a atenção básica. E, neste novo 

movimento, ao estudarmos a atenção básica, emerge como não poderia deixar 

de ser, a figura do médico como personagem central da trama da ABS.  

O fotógrafo do já clássico filme “Blow Up”, de Michelangelo Antonioni15 que, 

ao ter a intenção de fotografar determinada cena, capta, de modo não intencional, 

um objeto ou “algo” que ele não havia focado intencionalmente. Poderíamos dizer 

que, ao nos propormos produzir uma imagem da atenção básica, nos deparamos 

com um “algo” que aparece em diversas (muitas) cenas do que foi sendo 

registrado, um “algo” que aparece de modo persistente em todos os registros, 

mesmo que não se esteja sendo intencionalmente procurado, e esse “algo” é o 

médico em ação, a prática médica na atenção básica. É claro que já se sabia da 

importância dos médicos na atenção básica, mas, como veremos na metodologia 

empregada, a prática médica foi se impondo sem ter sido tomada 

intencionalmente como objeto quando da elaboração do projeto de pesquisa.  

Foi assim que, sem desenharmos um estudo específico que tivesse como 

objetivo algo como “analisar a prática médica no SUS”, ela foi assumindo 

importância conforme a investigação no campo progredia. Há, portanto, uma 

produção do campo problemático na própria empiria, pela observação, pela 

abertura ao campo, pela imersão no problema investigado. Mas, é claro, ele é 

também produto do nosso olhar implicado, como atores sociais – pesquisadores, 

gestores, trabalhadores da saúde, – com a realidade que se quer estudar. O 

objeto assume contornos cada vez mais nítidos porque eu, como pesquisadora, 

já estava “preparada” para tanto. 

                                                           
15 Blow-UP – Depois Daquele Beijo [filme]. Diretor: Michelangelo Antonioni, 1966. Produtor: Carlo 
Conti. Itália/Reino Unido, 1966.. 
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O caminho percorrido pelo grupo de pesquisa 

 

No percurso metodológico das duas pesquisas há que se destacar os 

seminários de pesquisa realizados sistematicamente (quinzenalmente) ao longo 

do processo de feitura das duas investigações. É quase impossível compreender 

a produção que foi sendo realizada sem se falar dos seminários de pesquisa com 

a presença de todos os pesquisadores, alguns fazendo o campo diretamente. Nos 

seminários eram realizadas discussões teórico-metodológicas e epistemológicas, 

tomando com centralidade “aquilo que vinha do campo”, as vivências, impressões e 

informações dos pesquisadores que “iam lá”: o “campo” invadia nossos seminários. 

E nós tentávamos nos deixar “contaminar” pelo que era trazido, mesmo sem ter 

estado “lá”, o que fazia dos seminários um lugar muito especial, um lugar singular, 

não só de produção de conhecimento, como para a formação dos pesquisadores, 

dentre os quais me incluo. Como disse antes, um dos meus ganhos pessoais 

mais marcantes no processo de produção da tese foi minha própria produção 

como pesquisadora. Vindo de um mestrado na área de Epidemiologia, com uma 

pesquisa quantitativa, participar das duas pesquisas, em particular estar presente 

nos seminários de pesquisa, foi fundamental para minha formação.  

O grupo de pesquisa teve conformações distintas nas duas pesquisas, mas 

dele sempre participaram, além dos professores-pesquisadores, ligados à 

universidade, gestores do SUS e trabalhadores de diferentes pontos do sistema. 

Nossas formações também são diferentes, na sua grande maioria somos 

profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

psicólogos), mas também contamos, em particular nas duas ultimas 

investigações, com duas professoras sociólogas, fruto da nossa parceria com o 

Instituto Universitário de Lisboa (IUL – Iscte -). Este é um modo de fazer pesquisa 

não mais como um ato isolado do pesquisador ‘em seu campo’, ou em seu 

laboratório, mas que é, por principio, coletivo, preocupado com a construção de 

uma polifonia, um aumento da transversalidade, ampliando a lateralidade para 

diferentes saberes, experiências, concepções (Barros, Kastrup, 2009).  



49 

Percurso metodológico da pesquisa 

 

 

Como mencionei anteriormente, participei ativamente das atividades das 

duas pesquisas, sendo que na primeira16 vivi meus maiores desafios de 

aprendizagem sobre produção de conhecimento, em especial sobre modos de 

produzir conhecimento no espaço da academia, e seus rituais e exigências 

formais. Nessa “passagem”, olhar as situações vividas na construção do SUS sob 

outros prismas que não a de gestora, foi o maior desafio que experimentei. Estar 

num grupo de pesquisa implicado e afetuoso foi de grande contribuição na 

vivência desses momentos. 

No grupo de pesquisa tive oportunidade de participar dos debates em 

torno dos movimentos e desenho metodológico da pesquisa, em especial 

quando da presença das parceiras do Instituto Universitário de Lisboa - Iscte - 

professoras Graça Carapinheiro e Lurdes Teixeira, que traziam referencial 

teórico-metodológico do campo da sociologia, uma novidade instigante com 

boas contribuições para olharmos as produções da saúde com outras lentes. 

Durante essa jornada decidimos orientadores e eu, que o estudo para o 

presente doutoramento estaria vinculado a esta primeira pesquisa. Quando da 

qualificação do projeto de doutorado, indicou-se que meu objeto de estudo 

abordasse o agir profissional nos processos de regulação do acesso aos 

serviços. Já nos primeiros trabalhos com o empírico sobre agir regulatório 

profissional, o médico e sua prática surgiu como bastante centralidade nos 

processos intrincados de regulação do acesso.  

Assim, após trabalho extensivo de manuseio do material empírico 

notamos que emergia, na voz dos sujeitos de pesquisa, com muita força, 

questões, elementos e reflexões sobre o médico e sua prática, para além do que 

estávamos chamando se seu “agir regulatório”. Havia mais elementos a serem 

estudados. Enquanto isso, o médico e sua prática estiveram com bastante 

visibilidade social durante a maior parte do percurso de construção desta tese 

por conta do “Programa Mais Médicos” e seus desdobramos, fato este que 

mantinha a temática bastante viva nos processos de construção de tese. 

                                                           
16 “As múltiplas lógicas de construção do cuidado: indo além da regulação governamental do 

acesso e utilização dos serviços de saúde” (2009-2012) 
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Enquanto eu ia organizando minha investigação tendo como base o 

empírico da primeira investigação, o grupo de pesquisa começa a se mobilizar 

em torno de uma segunda pesquisa17. À medida que essa nova investigação 

avançava, o médico e sua prática na atenção básica emergem com força no 

material empírico, como aquele “algo” que aparece, sem intencionalidade, como 

no filme do Antonioni. E assim, aceito o convite feito pelos orientadores de fazer 

a travessia entre as duas pesquisas na perspectiva de produzir um material 

empírico mais rico e matizado sobre a prática médica no SUS. Havia riscos 

nessa travessia, mas topei o desafio.  

Como fruto dessa travessia, o material empírico foi organizado em dois 

“planos de observação”, que comporão dois eixos do capítulo de resultados do 

presente estudo. No primeiro, usando o material da primeira pesquisa, 

apresentamos como os gestores falam e analisam a prática médica no SUS: um 

olhar “desde fora” (para usar uma expressão mais própria ao idioma espanhol) 

da atenção básica. Um olhar “externo”, situado no plano de observação dos 

gestores. No segundo plano de observação, usando o material da segunda 

pesquisa, faz-se um zoom à prática médica, observada mais diretamente ali 

onde se realiza na atenção básica: um olhar mais, “mais de perto” da prática 

médica. Um olhar situado no plano da vida cotidiana, construído a partir da 

observação direta e das reflexões dos próprios médicos e das equipes que lhe 

são próximas, que compartilham com eles o cotidiano de trabalho. Um olhar 

mais “íntimo” da prática médica. 

 

O ponto de partida: as entrevistas com os gestores 

Na primeira investigação utilizamos como metodologia principal a 

abordagem biográfica, recolhendo as histórias de vida de usuários, grandes 

utilizadores dos serviços de saúde. Para iniciarmos o estudo realizamos uma 

primeira rodada de entrevistas em profundidade com gestores e informantes- chave 

dos municípios estudados (dois municípios da região do ABCD paulista, 

                                                           
17 A Atenção Primária à Saúde (APS) como estratégia para (re) configuração das Políticas Nacionais 
de Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários. (CNPq – Fapesp –PPSUS - Processo 
2012/51258-5).  



51 

Percurso metodológico da pesquisa 

 

 

denominados de 1 e 2 neste estudo). A escolha destas duas cidades foi pautada 

por relações anteriores de confiança e de compartilhamento de atividades entre os 

pesquisadores e os gestores de saúde locais, o que foi considerado um facilitador 

para a entrada no campo. Havia, ainda, o interesse mútuo pelos problemas postos 

pela investigação, pois a regulação do acesso e da utilização dos serviços 

apresentava-se, também para os gestores, como um problema importante a ser 

pesquisado. Para a operacionalização do estudo foram criados dois núcleos 

responsáveis pela investigação, um em cada um dos municípios estudados.  

Segundo Fraser e Gondim (2014), uma das vantagens do uso de 

entrevistas como técnica de pesquisa na perspectiva qualitativa é favorecer a 

relação intersubjetiva do entrevistador com o entrevistado de modo que, “num 

contexto de interações verbais e não verbais, possa permitir melhor 

compreensão dos significados, dos valores e das opiniões dos atores sociais a 

respeito de situações e vivências pessoais” (p.140). As entrevistas qualitativas 

têm a finalidade de atender os objetivos de pesquisa, que podem ser diversos, e 

serem utilizadas como técnica única, como técnica preliminar ou ainda em 

conjunto com outras abordagens.  

Utilizei-me do material empírico advindo das entrevistas em profundidade 

com atores estratégicos que foram os prefeitos, secretários de saúde e 

conselheiros municipais de saúde dos dois municípios estudados, perfazendo 

total de seis entrevistas (abaixo, no quadro uma breve característica dos 

entrevistados). O objetivo desta fase foi obter certa genealogia dos sistemas 

locais de saúde nos contextos sociopolíticos específicos de cada município do 

estudo. Não se tratou de realizar um diagnóstico extensivo da realidade dos 

lugares, mas uma observação do pensamento dos sujeitos políticos locais em 

situação de governo, ativos produtores da realidade local em especial da 

configuração dos sistemas de saúde. Utilizamos perguntas disparadoras “como 

o senhor vê, avalia a saúde na sua cidade? E quais os principais problemas que 

chegam até o senhor?”.  
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Quadro 1 – Descrição dos atores entrevistados na fase exploratória 

 Município Cargo –profissão – local de trabalho 

Fase 
exploratória 

2 

Prefeito – arquiteto 

Secretária da Saúde – médica 

Conselheiro de Saúde – farmacêutico 

1 

Prefeito – metalúrgico 

Secretário da Saúde – médico 

Conselheira de saúde – dona de casa 

 

Fui uma das entrevistadoras nessa primeira fase, e já na primeira entrevista 

afetou-me bastante, causando-me certo estranhamento, o modo com os 

entrevistados se referiam ao médico e sua prática como um grande problema, em 

muitos momentos como “o” problema do sistema público de saúde brasileiro. E isso 

me trás incômodos. Iniciava-se assim a construção do meu objeto de pesquisa.  

Explorei com bastante cuidado as entrevistas que foram gravadas com 

anuência dos entrevistados18, e posteriormente transcritas em sua totalidade, e 

partir de uma leitura exaustiva do qual recortei todos os elementos relacionados 

ao médico e sua prática. Nem sempre advinha deste material um “bom 

testemunho” deste profissional, ao contrário emergiam dali elementos que me 

inspiraram a cunhar a expressão “o médico vilão”.  

Para Poupart (2008), alguns autores, desde os primeiros manuais de 

metodologia qualitativa, associados à Escola de Chicago,  

 

“defendem que a possibilidade de interrogar os atores e utilizá-los 
enquanto recurso para compreensão das realidades sociais constitui 
uma das grandes vantagens das ciências sociais sobre as ciências da 
natureza, as quais se interessam por objetos desprovidos de palavra, 
mas há os críticos a esta visão “pois é o risco é grande de ver a ciência 
confundir as interpretações que os atores dão da realidade com a 
realidade tal qual. Tais posições expressam bem a ambiguidade ligada 
ao uso de instrumentos de pesquisa tido como um dos mais 
frequentes nas pesquisas qualitativas, pois elas “constituem uma 
porta de acesso às realidades sociais (.....)”, mas é imperativo 
compreender que “por outro lado, essas realidades sociais não se 
deixam facilmente apreender, sendo transmitidas através de jogos 
e das questões das interações sociais que a relação entrevista 
necessariamente implica, assim como do jogo complexo das 
múltiplas interpretações produzidas pelos discursos” (p. 215) 

                                                           
18CEP – Unifesp 1669/10 
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Entretanto, este mesmo autor considera que misturar-se,  

 
...às atividades cotidianas dos atores, com a ajuda da observação 
participante, constitui-se no melhor meio de perceber suas práticas e 
interações como também de interrogá-los durante a ação (.....), [porém] há 
uma opinião amplamente divulgada (....), segundo a qual o recurso às 
entrevistas, malgrado seus limites, continua sendo um dos melhores meios 
de apreender o sentido que os atores dão às suas condutas (....) p.217  
 

No processo de experimentação metodológica que temos assumido, e 

utilizando-se da ideia do bricoleur trazida antes, o estudo sobre os médicos e 

sua prática não se fechou neste conjunto de entrevistas. Elas foram, sem 

dúvida, o ponto de partida desta tese e expressam uma opinião sobre os 

médicos, e seu papel na produção do cuidado e de efetivação do SUS, por 

atores estratégicos. Porém, o próximo passo metodológico, ao utilizar outras 

técnicas de investigação propiciadas pela segunda investigação, permitiu 

matizar estas opiniões, ampliando desta forma o espectro de conhecimento 

sobre o médico e sua prática na AB. Outras vozes e olhares, inclusive a do 

próprio médico, vão se somar a estas percepções compondo um cenário mais 

multifacetado e complexo sobre a prática médica, com certeza o maior mérito da 

travessia experimentada entre as duas observações.  

 

A imersão no território da Atenção Básica de Saúde: as cartografias 

Na segunda pesquisa utilizamos como estratégia metodológica principal 

uma abordagem etnográfica/cartográfica, de observação direta do cotidiano das 

equipes de unidades básicas de saúde.  

No caso desta pesquisa, nos interessava compreender a rede da atenção 

básica tal como usada por pessoas; entender a rede produzida pelos gerentes e 

trabalhadores, pelos usuários e por tantos outros atores e interesses nem 

sempre imediatamente visíveis. Portanto, são mais os processos ali 

desenvolvidos, entendidos aqui não só como o conjunto de etapas definidas 

para a realização do trabalho em si, (técnicas, tempos, protocolos, divisões, 

funções e estruturas), mas as experiências advindas das processualidades 

colocadas nas distintas práticas de gestão e de cuidado executadas na ABS. A 

questão é, portanto, tal qual expresso por Barros e Kastrup (2009).  



54 

Percurso metodológico da pesquisa 

 

 

(....) como investigar processos sem deixá-los escapar por entre os 
dedos? Como estudar processos acompanhando movimentos, 
mais do que apreendendo estruturas e estados de coisas? 
Investigando processos, como lançar mão de um método 
igualmente processual? (p.9 – grifos nossos). 

 

Para tanto, nesta pesquisa adotamos a indicação de Cecílio (2009), “que a 

gestão [e a produção do cuidado] comportam, pelo menos, três dimensões, que 

poderiam ser representadas por três círculos concêntricos, para expressar a ideia 

de imanência entre elas: uma “dimensão profissional”, uma “dimensão 

organizacional” e uma “dimensão sistêmica”. Tais dimensões guardam entre si 

sinergismos, conflitualidades, pontos de conexão que, na maioria das vezes, nem 

são percebidos pelos atores em seus processos cotidianos de trabalho. É 

exatamente esta “zona” de invisibilidade, de recíproca contaminação, de inter-

relações, dos “entre” as várias dimensões, que se expressam sobretudo nas 

processualidades dos inúmeros encontros realizados entre trabalhador-usuário e 

trabalhador-trabalhador, nos atos da produção (e de gestão) do cuidado 

realizados nas UBS, que nos interessava alcançar no presente estudo. 

Presumimos que é neste espaço de inter-relações que poderemos encontrar 

algumas das respostas as nossas dúvidas.  

Diante, portanto, do desafio metodológico de estudar processos, e 

assumindo, que os atores também teorizam, isso é, produzem teoria sobre seus 

cotidianos, centralmente explicações sobre o mundo em que vivem e atuam, não 

sendo objetos passivos diante dos pesquisadores que seriam os portadores de 

uma “teoria” sobre a realidade social, optamos por incorporar elementos do 

Método da Cartografia, qual tem sido desenvolvido e utilizado por atores como 

Barros e Kastrup (2009), 

 

A cartografia não visa isolar o objeto de suas articulações 
históricas nem de suas conexões com o mundo. Ao contrário, o 
objetivo da cartografia é justamente desenhar a rede de forças à 
qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, 
dando conta de suas modulações e de seu movimento 
permanente. (p.57 grifos nossos). 

 

Um ponto central que nos moveu nessa investigação foi também 

caracterizar “a disjunção entre as formulações das políticas de saúde e o cotidiano 

dos serviços”, sua realização ali no mundo-que-fica-de-fora, fora do alcance do 
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olhar dos gestores, e quase sempre fora do cálculo dos formuladores da 

grande política. Uma ideia-síntese do problema que nos ocupa: a atenção 

básica invisível na/para a política de saúde. Portanto, o conceito que preside 

nossa investigação sobre a ABS é o mundo-que-fica-de-fora, mas...  

 

“e o que é o mundo-que-fica-de-fora? É tudo aquilo que escapa a 
todas as estratégias de gestão19. E o que escapa então? O cotidiano 
do trabalho, os múltiplos encontros trabalhadores-trabalhadores, 
trabalhadores-usuários, ali onde se realiza o cuidado. O que escapa é 
a produção micropolítica do cuidado, em toda a sua 
complexidade” (Cecílio, 2015)20 

 

Nossa proposta com esta pesquisa, deste o seu início, foi pensar a AB de 

outra maneira. Não nos propusemos, entretanto, a indicar novas fórmulas, nem 

‘decalcar’ o que já há de prescrição para ela, ou sobre ela, em novas cartografias. 

Desde sempre reconhecemos um valor de uso no cuidado ai realizado, 

reconhecido pelos usuários, como vimos no estudo anterior. Seria possível pensar 

a ABS de modo diferente, com maior reconhecimento da autonomia e menor 

necessidade de prescrição (e controle) por parte da gestão, mais alegre e menos 

cansativa e repetitiva para quem ali trabalha mais resolutiva e menos punitiva-

normativa para quem a usa? Reconhecer, portanto, as múltiplas lógicas de 

organização, de gestão e de funcionamento das UBS e, também, seus limites, é o 

desafio que nos propusemos. O sentido ético-político maior no nosso estudo está 

vinculado, portanto, à ideia de que há um mundo-que-fica-de-fora que merece ser 

enunciado, até como contribuição para uma melhor compreensão de alguns 

                                                           
19 Os formuladores/gestores/implementadores das “políticas” de saúde, seja no setor público ou 

privado, têm que lidar com uma “zona de cegueira”, um território de opacidade, quando se mira o 
mundo do trabalho a partir do lugar da direção, desde arriba, como se diz de modo tão expressivo 
em espanhol. Mesmo assim, é esse mundo que, desde Taylor, passando por todas as demais 
“escolas” de administração, tem sido alvo de estratégias de “modelagem”, disciplinamento e controle, 
visando torná-lo cada vez mais “transparente”, homogêneo, previsível e administrável. Um mundo 
administrado. [Cecílio LCO, Nota do seminário de Lisboa – Apontamentos afectivos- 
epistemológicos do projeto de pesquisa Atenção Primária à Saúde como estratégia para a 
reconfiguração das Políticas Nacionais de Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários 
(financiamento CNPq/Fapesp/MS). Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa-Iscte, 2015] 
20 Cecílio. Reflexões afetivo-epistestemológicas sobre uma investigação em andamento. A Atenção 

Primária à Saúde como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a 
perspectiva de seus profissionais e usuários. Apresentação no seminário de pesquisa: Apontamentos 
afectivos-epistemológicos do projeto de pesquisa Atenção Primária à Saúde como estratégia para a 
reconfiguração das Políticas Nacionais de Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários 
(financiamento CNPq/Fapesp/MS). Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa-Iscte, 2015. 
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impasses e dificuldades vividas pelo SUS hoje. Foram estudadas sete UBS de 

três municípios do estado de São Paulo que têm histórias distintas da construção 

do SUS local, e particularmente da rede de ABS: Campinas, São Bernardo do 

Campo e São Paulo. Todos apresentam uma rede de serviços de saúde públicos 

consolidada, incluindo a de atenção básica, atenção especializada, urgência e 

emergência e hospitalar. Acreditamos que a diversidade das cidades em relação 

à constituição e tamanho do SUS local, suas populações, e suas inserções 

políticas econômicas no cenário nacional, nos permitiu um bom quadro de 

situações singulares a serem estudadas. 

A possibilidade de estudar estas cidades também está associada com a 

composição do próprio grupo de pesquisa e principalmente pela articulação já 

construída com as Secretarias Municipais de Saúde. Esta investigação 

representa um aprofundamento desta relação e do conhecimento produzido 

sobre o SUS nestas localidades, mas nos indica desde já a implicação dos 

pesquisadores com o “campo pesquisado”. 

As sete UBS dos três municípios do Estado de São Paulo foram 

aleatoriamente denominados de campos I, II e III. A escolha das UBS foi feita 

pelos gestores de saúde dos municípios após encontro com a coordenação da 

pesquisa para apresentação e discussão do projeto de investigação. Nestes 

encontros foi solicitado aos gestores que indicassem “boas unidades”, a partir de 

suas avaliações, de critérios estabelecidos. As UBS foram denominadas de UBS 

A, B, C, D, E, F e G21. No quadro 2 podemos verificar algumas características das 

UBS do estudo. 

                                                           
21 Relatório de Técnico-Científico – Período de agosto de 2013 a agosto de 2014. Cecílio LCO, 2014.  
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Quadro 2 – Descrição síntese das UBS do estudo 

UBS 
Breve descrição do modelo atual da UBS 
(Estratégia Saúde da Família ESF, tradicional, 
outras características)  

Número de 
equipes SF 

Tempo de 
funcionamento da UBS 
desde sua inauguração 

A ESF- administração direta 4 equipes 13 anos 

B ESF - administração direta 4 equipes 37 anos 

C 
ESF com clínico, ginecologista e pediatra para 
matriciamento – administração direta da SS. 

3 equipes 20 anos 

D 
ESF ampliada com clínico, ginecologista / 
obstetra, pediatra – administração direta da SS 

3 equipes 41 anos 

E 
ESF - administração mista (OS para recursos 
humanos e direta para questões de infraestrutura) 

5 equipes  6 anos 

F 

ESF - administrada por OS. Conta com NASF e 
divide o espaço da unidade com um Centro de 
Especialidades que está sob a gestão da 
mesma gerente da ESF e recepção - 

4 equipes 15 anos 

G 
Tradicional – no mesmo local funciona um Núcleo 
Integrado de Reabilitação (NIR). Administração 
mista (UBS direta e OS para o NIR) 

Não tem Não sabe informar 

 

Dando continuidade aos movimentos de abertura do campo ou produção 

do campo de pesquisa22 como nomeamos neste estudo, realizou-se reunião com 

a gerência e equipe de trabalhadores da UBS para apresentar o projeto e o 

cartógrafo (nome utilizado para designar o pesquisador de campo) e que 

passaria a “habitar” aquela unidade por um período de seis meses (com idas de 

uma a quatro vezes por semana ao local). O tempo total de observação nas 

unidades superou, e muito, a previsão inicial, alguns cartógrafos estenderam 

suas observações por até 12 meses.  

A formação profissional dos cartógrafos é distinta, na sua maioria, 

profissionais de saúde com diferentes inserções no SUS. Cinco deles 

conhecedores da ABS e da política nacional para este espaço do cuidado; uma 

delas uma técnica com atuação num grande hospital universitário, mas com 

pouca inserção na AB; e, por fim, uma cartógrafa com uma formação fora do 

campo da saúde e com nenhum conhecimento prévio sobre o SUS. Sete UBS, 

sete cartógrafas, já que apenas um era homem. 

                                                           
22 Cecílio LCO, Andreazza R, Andrade MGG, Finfa F, Oliveira LA, Barros LS, Melo SM, et al. Notas 
sobre a “entrada no campo” em pesquisa qualitativa. VI Congresso de pesquisa Qualitativa em 
Saúde, a ser realizado em Medellin – Colômbia 15 a 17 de outubro de 2014 (apresentação oral). 
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Os diários de campo eram produzidos a cada visita da cartógrafa na UBS. 

Lá eram anotadas as situações e as experiências vivenciadas, descritos 

acontecimentos do cotidiano, relatadas as conversas realizadas com os 

diferentes atores da UBS, mas também as que escutavam e, ainda, registrados 

comentários sobre suas impressões e afecções. Para resguardar a identidade 

das pessoas – trabalhadores, gestores e usuários – os nomes foram trocados 

por outros, de fantasia. Os diários de campo eram sistematicamente “postados” 

e compartilhados no “site” reservado da pesquisa. Eles representam a principal 

fonte escrita dos dados colhidos no período de imersão no campo. Os 

cartógrafos frequentaram as unidades por períodos de 8 a 12 meses, sobretudo 

no ano de 2014. Os diários de campo eram também chamados de “cartografias” 

no grupo de pesquisa.  

É possível sistematizar quatro dispositivos ou modos de operação da 

pesquisa (Quadro 3):  

 

Quadro 3 – Os quatro dispositivos ou modos de operação da pesquisa e seus 

“produtos” (o que resulta da operação do dispositivo) 

Os dispositivos ou modos de operação  
“Produtos” ou o que resulta da operação do 
dispositivo  

I. Discussão das primeiras observações e a o 
aprendizado, pelos cartógrafos, do que seria o 
melhor modo de fazer os registros dos diários de 
- as cartografias. Opção pelo registro de cenas, 
sem análise, de modo bastante descritivo. As 
cenas como unidades de observação e registro. 

Uma reflexão mais elaborada sobre a 
“produção” do campo – não há uma “abertura” 
do campo, mas ele produzido relação do 
pesquisador e os trabalhadores de saúde -, 
inclusive a identificação de fortes elementos de 
desconfiança em relação ao cartógrafo.  

II. Discussão, em seminários de pesquisa, das 
cartografias postadas no site.  

Formulação de “planos de visibilidade” a partir 
do que denominamos de “conexões de cena”. 
Vão emergindo, nessa etapa, múltiplos “mapas 
de visibilidade” das UBS, entre os quais fortes 
elementos da prática médica utilizados na 
elaboração do presente estudo.  

III. Elaboração das “narrativas do lugar”, qual seja, 
cada cartógrafo, ajudado por outro pesquisador, e 
fazendo uso das cenas registradas tenta fazer uma 
espécie de síntese de tudo o que observou.  

Reconhecimento das diferentes formas de 
cartografar dos pesquisadores. Ampliação da 
lateralidade do estudo, isso é, a incorporação 
de outros pontos de vista. Os seminários 
compartilhados foram essenciais para se 
lançar novas luzes sobre a prática médica.  

IV. Apresentação da narrativa do lugar de cada 
unidade nos seminários de pesquisa 
compartilhados com trabalhadores e/ou 
gerentes das UBS.  
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Após cada encontro são produzidas notas pelo coordenador da pesquisa 

(em alguns momentos de forma compartilhada – naquilo que denominamos de 

hipertexto ou um interdiscurso). Este material é outra importante fonte, não só 

descritiva da produção do grupo, mas das análises que vamos alinhavando, ao 

encontramos algumas trilhas-linhas analíticas dos planos de força acessados. 

Ou, como tão bem expressou o coordenador em nota intitulada “sobre a 

continuidade da pesquisa”23:  

 

Temos trabalhado com a ideia de que há uma produção de análise e de 
reflexão a ser empreendida também durante o campo, no campo e não fora 
dele, após o “encerramento” do campo. Tal qual uma das nossas primeiras 
constatações de que não existe uma “abertura do campo” (....)24, mas a 
produção do campo, o nosso percurso parece nos indicar que o momento mais 
analítico também não virá a posteriori, mas ele já tem sido realizado 
simultaneamente ao próprio trabalho de campo, em particular nas discussões 
compartilhadas no seminário. É assim que temos produzido algumas análises 
do material empírico, que nos chega com as assinaturas dos cartógrafos, em 
seus diários de campo, durante os nossos seminários, e depois sistematizados 
nas notas produzidas pós-encontro (.....). As questões epistemológicas e 
metodológicas pontuadas nas notas a respeito das cartografias [de dois 
cartógrafos], mais recentemente, mas dos outros também, nos provocam a 
pensar que haveria ainda outros movimentos de produção de conhecimento a 
serem empreendidos, feitos de modo compartilhados com os atores 
institucionais. Fica-nos sempre a cobrança de que não estamos compartilhando 
o que vemos que ainda fazemos segredo das observações, e isso nos aflige. 

 

Foi a partir dessa constatação que se pensou a realização dos seminários 

compartilhados que, afinal, se revelou uma estratégia metodológica importante 

para o estudo. Ou seja, a própria política de narratividade25 adotada na pesquisa, 

em particular a produção regular de “cartografias” pelos pesquisadores de campo, 

e as notas que iam sendo elaboradas pelo coordenador da pesquisa iam 

produzindo o campo, contrastando problemas, abrindo novas questões. Dizíamos, 

como síntese, o grupo era também o campo.  

                                                           
23 Notas sobre a “Entrada no Campo” em uma pesquisa qualitativa. Cecílio LCO, Andreazza R, 
Andrade MGG, Finfa F, Oliveira LA, Barros LS, et al. Apresentação oral no VI Congresso de 
pesquisa Qualitativa em Saúde, a ser realizado em Medellin – Colômbia 15 a 17 de outubro de 2014. 
24 Barros LP, Kastrup V. Cartografar é acompanhar processos. In: Passos E, Kastrup V, Escóssia L. 
(Orgs) Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto 
Alegre: Sulina; 2009. 
25 Passos E, Barros RB. Por uma política de narratividade. In: Passos E, Kastrup V, Escóssia L. 
(Orgs) Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto 
Alegre: Sulina; 2009. 
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Neste percurso de experimentação metodológica, foi importante o 

dispositivo de leitura coletiva de todas as cartografias de cada UBS por todos os 

pesquisadores, depois discutidas nos seminários. Nestes encontros íamos 

percebendo como havia cenas do cotidiano - instantâneos dos processos de 

trabalho e do cuidado – que, ao se conectarem com outras cenas, na mesma 

unidade ou em outras unidades, iam produzindo “planos de visibilidade”. 

Explorar linhas. Tracejar. Produzir visibilidade ao que é invisível, a elementos do 

mundo-que-fica-de fora. Linhas, fios, quem sabe produzindo delicadas tramas 

de relações. A linha se interrompe em dado momento, puxar outro fio, dar 

visibilidade a outra linha e assim por diante (....). As linhas são montadas com 

cenas que compõem “eixos de familiaridade ou proximidade” (notas de 

pesquisa: Questões Epistemológicas e Metodológicos - nota 14.11.14).  

Cenas, que conectadas a outras, de outra UBS, ou na mesma UBS, 

começavam a compor certos planos de visibilidade, ou mapas de visibilidade do 

que acontece na vida diária de uma UBS. O mapa entendido aqui tal qual 

definido por Deleuze e Guattari (2009), que nos diz que o:  

 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a 
montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 
grupo, uma formação social. (....) um mapa tem múltiplas entradas 
contrariamente ao decalque que volta sempre ‘ao mesmo’ (p. 220).  

 

Daí que é possível dizer do caráter cartográfico do estudo, em particular a 

ideia de produção de mapas, de produção de caminhos de investigação no ato 

mesmo de investigar. Por isso, dizíamos antes, este ter sido um estudo que 

adotou referências etnográficas/cartográficas na sua condução metodológica. 

Nos seminários de pesquisa, e à medida que vamos lendo os relatos 

cartográficos das sete unidades básicas estudadas, muitas conexões de cena 

(cartografadas em unidades diferentes, com assinaturas de cartógrafos tão 

distintas) vão surgindo: as relações de violência sempre presentes (constitutivas?) 

das unidades básicas, incluindo evidências marcantes da presença do 

narcotráfico no cotidiano das equipes e do território; certo modo de operar dos 
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médicos e como eles constroem (ou não) relações com a equipe; os agentes 

comunitários de saúde se produzindo como trabalhadores, para além da 

normatividade existente nos manuais da Estratégia da Saúde Família, na sua 

relação direta com o território e articulação com as equipes assistenciais; os 

diferentes “estilos” de ação gerencial; a criação e recriação de normas pelos 

trabalhadores nos seus autogovernos e nos seu encontro com os usuários; as 

invenções locais fora de qualquer diretriz oficial da Política de Saúde, e quase 

sempre invisível para os gestores; os trabalhadores refletindo sobre o seu 

trabalho, o trabalho dos outros e os usuários (o trabalhador reflexivo); o usuário-

fabricador, com seu agir leigo, produzindo curtos-circuitos na organização do 

processo de trabalho na unidade; os campos de força invisíveis ao olhar do 

gestor, ou mesmo do gerente local; os processos microrregulatórios presentes na 

unidade, em particular tudo o que se refere ao acesso ao serviço, etc. (Nota de 

seminário “Apontamentos metodológicos-epistemológicos sobre o atual momento 

da pesquisa: como prosseguir a investigação? Conexões de cenas provisórias: 

primeiro plano analítico – agosto de 2014)  

Dois pontos são importantes de frisar aqui. Se, em um primeiro momento, 

chegamos a dizer que as cenas seriam “unidades de sentido”, logo percebemos 

que havia aí um problema epistemológico sério, algo como se “o sentido 

estivesse já dado na cena”, cabendo apenas aos pesquisadores revela-la ou 

desvelá-lo. Daí passamos a considerar as cenas registradas como “unidades de 

registro” a serem utilizados para compor mapas de visibilidade, capazes de 

deixar passar novos enunciados sobre o mundo do trabalho.  

O segundo ponto tem a ver com a minha própria tese. Ou seja, enquanto 

eu trabalhava com o empírico da primeira pesquisa e construía meu campo 

problemático de interesse, no momento seguinte me via “arrastada” pela 

segunda investigação, pois a questão da prática médica surgia com grande 

intensidade em alguns planos de visibilidade e pareciam trazer algumas 

respostas àquilo que me incomodava na primeira investigação: a necessidade 

de caracterizar um médico mais complexo, nem “vilão” como visto pelos 

gestores, nem “herói”, um super-homem capaz de dar respostas adequadas ou 
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encontrar soluções, sempre, nos contextos histórico-sociais em que atuam. 

Percebíamos cenas distintas a serem conectadas, vislumbrava-se mapas de 

visibilidade a serem melhor estudados, tudo que dizia respeito ao médico e sua 

prática na ABS. Daí que mergulhei fundo no material que ia emergindo da 

segunda investigação, e ia tendo a certeza crescente que fazia sentido ousar 

fazer a travessia entre as duas investigações. Quer dizer, a própria travessia de 

um plano mais “externo” à prática médica para um plano mais próximo a ela, 

constituindo-se no eixo de análise.  

Com este objetivo retornei ao conjunto das cartografias, aos diários de 

campo das sete UBS estudadas, li tudo o que havia sido registrado e de lá extrai 

tudo o que dizia respeito à prática médica. Na leitura extensiva e cuidadosa que 

fiz, era possível ver registros de cenas dos médicos falando sobre o seu trabalho, 

sua prática (o médico reflexivo), da equipe falando sobre este profissional e havia 

também descrições, pelos cartógrafos, de “flagrantes” da prática médica.  

Nesse momento que estou mergulhada na leitura de todo o material da 

segunda pesquisa, o grupo encaminha a proposta de apresentar a narrativa do 

lugar (uma síntese da vivência na unidade básica feita por cada cartógrafo) para 

alguns trabalhadores das UBS, convidados para o que denominamos de 

“seminários compartilhados”. E novos e marcantes elementos da prática médica 

puderam ser percebidos nesses encontros. Para os seminários compartilhados 

foram convidados de quatro a seis profissionais das UBS. Na maioria das vezes 

elas e eles eram pessoas que criaram maior vínculo com o cartógrafo, ou tiveram 

presente nesta experiência. Em dois, dos sete seminários compartilhados, 

tivemos também a presença da gerente da UBS.  

O caráter deste encontro é uma restituição (restituição do que andamos 

espiando nas equipes), algo como “olha pessoal, vivendo por 7, 8 meses na sua 

UBS, olhem o que observamos: o que vocês acham disso? Nossas observações 

conseguem captar elementos do dia a dia de vocês? Vocês reconhecem 

elementos dessas observações na sua UBS?” Queríamos, com isso, mais do 

que fazer uma “devolutiva”, produzir novas visibilidades, outras angulações que 

poderiam ter nos escapado. O que de fato ocorreu, como por exemplo, a 



63 

Percurso metodológico da pesquisa 

 

 

surpreendente avaliação feita pelos trabalhadores sobre os médicos cubanos, 

coisa não prevista no projeto inicial, e que ajudou a lançar mais luzes para a 

compreensão do caráter social da prática médica.  

Poderíamos também considerar que os seminários compartilhados 

realizados nesses moldes foi um novo momento de produção/ampliação do 

campo. Os seminários compartilhados foram um convite aos atores institucionais 

para que olhassem suas unidades a partir de uma perspectiva mais ampla, fruto 

do conjunto geral das observações, por quem vem de fora, ou por aqueles que a 

espiavam e buscavam “descobrir seus segredos”, quem sabe finalmente 

esclarecendo o que os cartógrafos faziam ali. Esse panorama mais geral, esse 

“grande painel de acontecimentos da vida cotidiana”, compartilhado com os 

trabalhadores das UBS, revelou-se uma incrível continuidade do trabalho de 

observação que vinha sendo feito nas UBS. Ou, dito de outra maneira, a 

depender do grupo de interesse presente nos seminários compartilhados, 

produzia-se um novo campo narrativo em função das características dos 

trabalhadores presentes, cuja combinação foi aleatória e não pensada 

previamente pelos pesquisadores. Por exemplo, em um seminário que 

predominavam os ACS, o campo narrativo era um, com suas ênfases, com suas 

intensidades. Em seminário compartilhado que estava presente uma liderança do 

movimento social local, o campo narrativo era outro. A presença de uma única 

médica em um dos seminários (aliás, a única médica que participou), trouxe 

elementos importantes para a análise que ia sendo produzida.  

Começamos a experimentar, a partir dos seminários compartilhados, a 

incorporação mais direta dos atores locais no processo analítico. Paulon et al. 

(2014), trazem uma indicação particularmente interessante, e que vem ao 

encontro de preocupações que temos tido quando dizem:  

 

“Neste percurso investigativo e inventivo, por diversas vezes nos 
percebemos em busca de uma participação a ser atingida, como um 
ideal a ser alcançado, em algum momento e em algum lugar. Foi 
preciso reafirmar o desafio de perseguir a complexidade na experimentação 
da pesquisa e considerar a constituição de espaços e tempos propícios 
à participação. Apostamos no exercício participativo que não fosse 
totalitário nem abrangesse a todos os envolvidos a um só tempo. 
Nesse sentido, passamos por uma espécie de desidealização do que 
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concebíamos como participação. Uma metodologia participativa pôde 
então ser constituída em uma construção coletiva, atenta à impermanência 
dos arranjos criados, sem ambição de ser uma unidade pronta; ao 
contrário, referindo-se a um exercício de composição, de constituição 
de um comum que não estava dado de uma vez por todas. Comum, 
entendido como político, não é dado a priori, advém da experiência. Aqui 
outro paradoxo: o comum é heterogêneo. O comum é a jusante da 
experiência, acompanha práticas concretas, cria efeito de 
pertencimento. Desse modo, por meio da abertura dos espaços de 
encontro e das ferramentas metodológicas aqui apresentadas, 
fundamentalmente, buscamos inventar e fazer operar a dimensão 
participativa e inclusiva da investigação” (p.27, grifos atuais). 

 

Sobre este momento, conclui o coordenador da pesquisa numa nota do 

primeiro seminário compartilhado:  

 

É isso mesmo. Estamos tentando uma desidealização do que 
concebemos como participação. Ou ainda, do que concebemos como 
“devolutiva”. Como se fosse possível, num só movimento, num só ato, 
“devolver” tudo de uma vez para os atores institucionais.  

 

Nos seis seminários compartilhados incorporados nesta tese, só se reforça 

o quanto o trabalho médico tem centralidade nos arranjos de cuidado realizados 

nas UBS. A entrada dos médicos cubanos e uma comparação sobre a postura 

deles com usuários e com a equipe surgem como uma novidade. Um analisador 

para a prática médica no Brasil? Um novo problema a ser estudado? Talvez, pois, 

como já dito anteriormente o objeto deste estudo emergiu de um problema – a 

pouca adesão dos médicos ao SUS e à ABS - foi e foram os problemas que 

guiaram a nossa análise, tal com expresso por Barros e Barros (2014):  

 

“O que move a análise em cartografia, portanto, são os problemas. É a um 
problema que ela se volta e são também problemas seus resultados. (.....) 
analisar é assim, um procedimento de multiplicação de sentidos e 
inaugurador de novos problemas” (p.177-78). 

 

Como ponto de finalização, confesso que o percurso metodológico 

poderia ser quase que o último capítulo desta tese. Ele representa o testemunho 

da trajetória de produção compartilhada com o grupo de pesquisa e do singular 

que vivi neste fazer científico-acadêmico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS 
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6.1 Primeiro plano de observação: os gestores falam dos médicos e sua 

prática 

 

Este primeiro platô de observação da prática médica advém do material 

empírico coletado na pesquisa “As múltiplas lógicas de construção de redes de 

cuidado no SUS: indo além da Regulação Governamental do acesso e utilização 

de serviços de saúde” (modalidade PPSUS/FAPESP, 2009-12). O estudo foi 

conduzido por um grupo de pesquisadores que se responsabilizaram por todas 

as etapas de execução do trabalho de campo e da análise do material empírico 

realizadas em duas etapas. A primeira etapa, a fase exploratória, permitiu uma 

aproximação empírica ao objeto de estudo trazendo principalmente subsídios 

para discussões e decisões para etapa seguinte. A fase exploratória foi 

realizada a partir de duas estratégias metodológicas de coleta de dados. Na 

primeira, foram feitas entrevistas26 temáticas em profundidade com os atores 

estratégicos dos municípios (prefeito, secretário de saúde e conselheiro 

municipais de saúde); na segunda, foram realizadas entrevistas abertas com 

“informantes-chave” das secretarias municipais de saúde (enfermeiro, agente 

comunitário de saúde e médico).  

Nas entrevistas em profundidade feita com os atores estratégicos todos 

os entrevistados ocupavam posição de gestores locais do SUS e, portanto, 

utilizando-se de certo ângulo ao olhar o trabalho médico. Como governantes, os 

atores falam e posicionam-se em relação ao trabalho médico e sua importância, 

mesmo não sendo a temática principal da entrevista. Reveste de importância 

para o estudo deste doutoramento este olhar considerando que os gestores 

entrevistados são sujeitos produtores ativos em ação da (na) realidade local. 

Realizam muitas das definições e decisões políticas relativas ao sistema de 

saúde local a partir de suas convicções e reflexões que a pesquisa capta nessas 

entrevistas. Como coloquei na apresentação, logo nas primeiras entrevistas que 

realizei sozinha ou em dupla com outro pesquisador, me chamaram atenção as 

falas bastante enfáticas dos gestores sobre os médicos e sua prática. Enfática 

                                                           
26 Todas as entrevistas foram gravadas em arquivos de voz digital, após assinatura do TCLE 
totalizando, pouco mais de 23 horas gravadas e, posteriormente, transcritas, compondo o material 
empírico desta primeira fase. 
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no sentido de considerar o trabalho médico um grande problema para o SUS. 

Reflexiva na medida em que revelam nas suas falas pensamentos sobre a 

prática médica e suas características, como apresentamos a seguir. Esse é o 

material empírico que embasa o “vilão” do título do presente estudo.  

 

A ausência do médico como grande problema na gestão dos serviços 

de saúde 

Foi muito enfatizada na fala de todos os atores entrevistados na primeira 

fase da pesquisa (os prefeitos, secretários de saúde e conselheiros de saúde 

das cidades estudadas) a “ausência” do médico nos serviços, a dificuldade de 

contratação e fixação principalmente nas unidades da Atenção Básica. Esses 

foram temas recorrentes logo na abertura do campo de modo muito expressivo. 

Com diferentes ênfases, os gestores em particular, mas os conselheiros de 

saúde também revelam descontentamentos, conflitos nas relações com os 

médicos e abordam as repercussões consequentes às dificuldades de inserção 

do médico no SUS. Pelo reverso, reconhecem e enfatizam a centralidade do 

trabalho médico na atenção à saúde. 

 

Prefeito1: (....) Eu pelo menos sou otimista com exceção de um problema 
que eu vejo com muita preocupação, não haverá solução no Brasil se não 
tiver um enfrentamento com o choque que tem com a corporação 
médica, não tem solução, no jeito que está nós não temos solução 
para a saúde no Brasil. A ausência de médicos trabalhando e os que 
têm vão ser deputado, governador, prefeito e tal, ao invés de ficar 
com a barriga no balcão atendendo a população que precisa. Então 
nós temos um problema sério aqui. Nada contra os médicos serem 
deputados, vereadores, governadores prefeitos, nada contra, mas nós 
temos ausência de profissionais. Choque de corporação.  

Conselheira de saúde 1: (....) Contratar mais profissionais, 
contratação de mais profissionais. Para que uma pessoa, por exemplo, 
que precise de um cardiologista pra semana que vem, ela não espere para 
daqui três meses. O que quê precisa? Precisa que os cardiologistas 
venham pra cá, porque só um ou dois aqui ele realmente, a pessoa 
realmente vai ficar na fila, porque não tem condições de ele atender todo 
mundo. Eu acho que precisa contratar mais profissionais. 

 

No estudo realizado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 

em parceria com Conselho Federal de Medicina, intitulado “Demografia Médica 

no Brasil” (2011), já na sua apresentação, aborda a questão da desigualdade do 
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acesso à saúde no Brasil, em especial á assistência médica, com posicionamento 

contrário ao de setores da gestão da saúde no que se refere às propostas de 

ampliar o quantitativo de médicos no país para o enfrentamento do problema, 

sendo esta inclusive a motivação e justificativa para o estudo (p.9-10). A 

argumentação apresentada em relação à ausência de assistência médica em 

muitos lugares no Brasil relacionou-se à distribuição desigual de médicos que 

acompanha a concentração de renda (desigualdade social), o sub-financiamento 

do SUS, as más condições de trabalho e ausência de Planos de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos e de Estado para os médicos, e não ao quantitativo 

destes profissionais. Para as entidades médicas o problema não é a falta de 

médicos (p.10). Além disso, o documento afirma que as situações de escassez 

de médicos em alguns lugares é tema complexo, vinculado a inúmeros fatores, 

necessitando de mais estudos para compreensão do problema na perspectiva 

de tomada de decisões pelos gestores.  

Os vários projetos do Governo Federal e do Poder Legislativo 

apresentados na última década, tais como estabelecimento de metas de médicos 

por habitantes baseando-se em taxas de outros países, aumento do número de 

vagas e cursos de medicina, implantação de serviço voluntário para médicos 

recém-formados, tendo como contrapartida vantagens para ingresso nos 

programas de residência médica e flexibilização da validação de diplomas dos 

médicos formados no exterior, foram consideradas equivocadas pelos conselhos 

da categoria médica no Brasil, e encontraram forte oposição por parte deles. Tais 

posicionamentos anunciavam os conflitos entre a representação da categoria 

médica e governo federal que se intensificaram por ocasião do lançamento pelo 

Governo Federal do Programa Mais Médicos, em julho de 2013. 

É interessante observar como um dos prefeitos entrevistados, ao falar 

sobre a dificuldade de fixação de médicos, faz uma afirmação que parece antecipar 

toda uma discussão que ocorreria pouco tempo depois, e consubstanciada na 

política do Ministério da Saúde designada de Programa Mais Médicos. 

Importante pontuar que já havia nos anos anteriores ao lançamento do 

Programa discussão e mobilização, tanto de secretários municipais de saúde 

quanto de prefeitos, em relação às dificuldades de contratação e permanência 

dos médicos nos serviços do SUS, especialmente na Atenção Básica.  
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Prefeito 1: - O MEC e o Ministério da Saúde têm que tomar uma 
providência urgente, urgentíssima, tem que ampliar a quantidade de 
escolas de medicina, tem que ampliar a quantidade de vagas para 
medicinas, não tem jeito, ou temos que importar um monte de 
médico de Cuba, ou sei lá de onde e botar aqui. Por que a quantidade 
de médicos brasileiros não é suficiente para atender as necessidades, não 
tem quantidade de médicos. 

 

O estudo, referido anteriormente, mostra que o crescimento da população 

médica no Brasil desde a década de 1940 foi exponencial e acima do 

crescimento da população geral. Na última década (até 2010), o efetivo de 

médicos chegou a 364.757, representando crescimento de 21,3% ante o 

aumento da população geral de 12,3% no mesmo período. Como pode ser visto 

no gráfico abaixo, este crescimento não beneficiou homogeneamente os 

cidadãos brasileiros.  

 

 

Fonte: CFM, Pesquisa Demográfica Médica no Brasil, 2011. 

Figura 1 – Distribuição de médicos (a cada mil habitantes) segundo Grandes Regiões 
no Brasil. 

 

Regiões brasileiras menos desenvolvidas, estados mais pobres com 

território extenso e/ou com zonas rurais, e as periferias das grandes cidades 

mais urbanizadas têm muita dificuldade de contratar e fixar médicos em seus 

serviços públicos. 
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Nos dados com recorte por Estado da Federação, vê-se que o Distrito 

Federal tem taxa de 4,02 médicos, o Rio de Janeiro de 3,57 e São Paulo 2,59 

sempre por mil habitantes, tem os mais altos valores. Na outra ponta, com 

menores índices, o Maranhão com 0,68, Pará com 0,83 e Amapá com 0,96 

médicos por 1.000 habitantes. As desigualdades na distribuição dos médicos se 

acentuam quando o olhar se dirige para recortes menores do território estaduais, 

nas regiões e dentro dos municípios. 

Desta forma, o estudo registra que os brasileiros que moram nas regiões Sul 

e Sudeste contam em média com duas vezes mais médicos do que os que moram 

nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (exceto Distrito Federal). Da mesma 

forma os brasileiros que vivem nas capitais contam em média com duas vezes 

mais médicos do que os brasileiros que vivem em outras regiões dos estados.  

Nas narrativas dos gestores pesquisados emerge o reconhecimento de 

“regras de mercado” predominantes na raiz da situação em questão, e a 

utilização de mecanismos de mercado para enfrentamento gerando inadequada 

utilização de recursos públicos. Queixam-se de ficarem reféns dos médicos nas 

negociações de cumprimento da carga horária de trabalho e da competição 

entre gestores diante da escassez e dificuldade de preenchimento de postos de 

trabalho médico de difícil provimento. 

 

Prefeito 1: Outro problema aqui é o seguinte, nós fizemos aqui, então nós 
mexemos no salário e mais gestão rígida de horário tal não sei o que, tem 
uma dificuldade danada, e tem município vizinho que está fazendo assim, 
ele faz dois contratos no mesmo período para o cara dar conta de um 
período. Um absurdo, absurdos terríveis, isso tudo conflita com a 
corporação e a quantidade de profissionais à disposição do mercado. Na 
verdade, é disso que se trata. Mercado restrito, a ausência de mão de 
obra, a demanda é maior do que a que a mão de obra ofertada, o 
pessoal deita e rola. O engenheiro também, mas tem mais engenheiro do 
que médico à disposição, tá faltando, mas é o seguinte a pressão no 
médico é maior do que a pressão do engenheiro aqui hoje. 

Secretário 1: Aí os outros todos correram atrás, eu transferi o problema 
pros vizinhos, ou seja, quando você vai só na lógica de mercado, você fica 
a mercê do mercado, tá uma (.....) isso pra todo mundo. Aí a secretária da 
cidade vizinha vai lá faz o levantamento do mercado, e pumba dá aumento 
na cidade 2, então ela resolve agora, porque o cara sai daqui e vai pra lá. 
Pagou 200 reais, 150 reais a mais por plantão, ele nem te avisa que vai 
embora, tá certo? Aí eu tenho problema e demoro um, dois meses para 
descobrir, mais um, dois meses para negociar, “ah, eu quero o aumento 
do salário”. Aí eu tiro dela de novo, eu tiro do vizinho aqui e tal, ou a 
prefeitura de cidade 3, então tá muito difícil. Esse é um problema. 
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Segundo dados de 2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), no conjunto, os usuários de planos de saúde somam 46,3 milhões e a 

população que depende, em tese, exclusivamente do SUS perfaz 144.098.016 

brasileiros. Embora se faça necessária a ressalva que se trata de quantitativo 

(usuários exclusivos do SUS) difícil de ser calculado sem vieses, levando-se em 

conta a multiplicidade de usos e acessos dos cidadãos-usuários na composição 

de seus mapas de cuidado como visto nos estudos de Cecílio et al. (2014b). No 

aprofundamento da análise, utilizando outras fontes de dados, a distribuição 

desigual e excludente da demografia médica é mais uma vez demonstrada. Em 

especial observando-se a presença do médico nos setores público e privado. 

Estudo realizado pela Assistência Médico Sanitária – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (MAS-IBGE), através de pesquisa censitária em especial 

PNAD 2009 (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar) utiliza como base de 

dados informações sobre posto de trabalho médico ocupado. Estes dados 

possibilitam que o médico deixe de ser contado como um único profissional como 

é feito nos indicadores “médico registrado”, um mesmo médico que tiver dois 

vínculos de trabalho conta como dois postos de trabalho ocupados. Como o 

censo é feito em estabelecimentos de saúde, a AMS deixa de contabilizar o 

trabalho médico em consultórios privados isolados que seriam mais uma 

ocupação, mais um posto de trabalho do médico. Estas informações são 

importantes tendo em vista a multiplicidade de vínculos que os médicos podem 

acumular no Brasil. O total de postos de trabalho médico identificados na 

pesquisa foi de 636.017. Contabilizaram-se 354.536 (55,7%) postos de trabalho 

médicos ocupados em estabelecimentos privados que em tese prestam serviços 

para operadoras de planos de saúde, o que significa 7,60 postos de trabalho 

ocupados para cada 1.000 usuários de planos de saúde no país. Por outro lado, 

para população usuária exclusiva do SUS este índice caí para 1,95 postos de 

trabalho ocupados para 1.000 usuários (p. 39). A população usuária de planos de 

saúde conta, portanto, com 3,9 vezes mais postos de trabalho médico ocupados 

do que a população de usuários exclusivos do SUS. Estes dados revelam mais 

claramente a iniquidade de acesso aos médicos além de corroborar a apreensão 
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dos gestores no enfrentamento cotidiano das regras de mercado na contratação 

de médicos para os serviços de saúde do SUS.  

 

 

Fonte: IBGE/AMS; Pesquisa Demográfica Médica no Brasil, 2011 

Figura 2 – Distribuição de postos de trabalho médico ocupados por 1.000 habitantes, 
segundo Grandes Regiões – Brasil, 2011. 
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Fonte: IBGE (ANS)/AMS; Pesquisa Demográfica Médica no Brasil 

Figura 3 – Postos de trabalho médico ocupados a cada 1.000 usuários nos setores 
público e privado, segundo Grandes Regiões – Brasil, 2011. 

 

A concentração e distribuição iníqua dos médicos no segmento privado do 

setor saúde no Brasil representa uma das faces da dimensão estrutural do 

sistema de saúde brasileiro que muito tem impedido sua consolidação como 

sistema público e universal como previsto na Constituição de 88. Além dos 

estudos acadêmicos, os movimentos sociais, em especial do campo da saúde, 

inclusive o Conselho Nacional de Saúde (CNS), tem levado debate e 

reivindicações relativas ao sub-financiamento crônico do SUS com uma estrutura 
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econômico-financeira que privilegia o segmento privado historicamente. Em 2013 

surgiu o Movimento Saúde + 10 capitaneado pelo CNS com participação de 

diversos atores e movimentos sociais brasileiros. Trata-se de movimento que 

reivindica a garantia de 10% das receitas brutas da União vinculadas para o 

financiamento do SUS (Mendes, 2013).  

Nos países com sistemas de saúde universais consolidados, mais de 65% 

dos gastos com saúde são públicos como, por exemplo, no Reino Unido (83,6%), 

França (76,7%), Espanha (72,1%) e Canadá (68,7%). No Brasil, o percentual 

público destinado à saúde é de 45,7%. Diante de qualquer possibilidade e 

perspectiva de ampliação dos recursos financeiros para o SUS, está colocada a 

difícil equação da relação entre o público e o privado na saúde brasileira.  

As dificuldades de financiamento do setor somam-se á distribuição 

desigual de médicos no território brasileiro, seja por que os médicos são agentes 

reguladores do acesso aos serviços, procedimentos e ações, seja porque as 

limitações estruturais de equipamentos e insumos dificultam a fixação do médico 

nos lugares mais desprovidos, gerando um circulo vicioso de iniquidade de 

acesso aos serviços.  

Os atores sociais entrevistados na pesquisa percebem e levantam hipóteses 

para ausência e rotatividade médica nos serviços de saúde, em especial nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com Programa de Saúde da Família. 

 

Conselheiro de Saúde 2: Então o que eu acho é o seguinte: a unidade 
básica tem o papel correto. Só que os profissionais da área de médica não 
temos o suficiente. Porque aqui - Saúde da Família, né? Nós não temos 
completa a Saúde da Família e às vezes pra formar uma equipe tem o 
ginecologista, o pediatra, o médico geral... Talvez seja a parte financeira, 
porque como a cidade 2 é um município pequeno, não dá pra 
concorrer, por exemplo, com cidade 1, com as indústrias enormes que a 
senhora conhece (....) que têm um arrecadamento maior então eles pagam 
um profissional melhor. Aqui em cidade 1, cidade 3, cidade 4 e cidade 5 
paga horrores... Nós não conseguimos contratar profissionais. Pra isso nós 
temos um "x" e o cara recebe "y" lá, então não vem profissional pra cá. 

 

Arruda Campos e Malik (2008) demonstraram, em estudo realizado no 

município de São Paulo, que o índice de rotatividade geral de médicos do PSF 

foi 37, 4%. Apontam ainda que o índice de rotatividade dos médicos variou entre 

as instituições parceiras (mecanismo gerencial utilizado para implantação do 



75 

Resultados 

 

 

PSF no município) de 14,3 a 61,1% ao ano. Outro achado interessante foi a forte 

correlação entre o índice de rotatividade dos médicos do PSF e o prestígio da 

instituição parceira na área hospitalar, segundo as autoras, este foi o fator mais 

relevante na determinação da rotatividade. Também se correlacionaram com a 

rotatividade a capacitação para o trabalho, a distância das unidades de saúde e 

a disponibilidade de materiais para realização de parte do trabalho.  

Outro estudo sobre trabalho médico e o programa de saúde da família 

realizado por Capozzolo (2003) demonstra que fatores ligados à condição de 

trabalho como, a sobrecarga de trabalho das equipes de saúde da família, as 

dificuldades estruturais tais como falta de medicamentos, materiais e retaguarda 

de outros níveis de atenção, além da insegurança gerada pela falta de 

capacitação dos profissionais para exercer a prática de generalista levam à alta 

rotatividade de médicos no PSF.  

Pesquisa realizada sobre o perfil dos enfermeiros e médicos do PSF no 

Brasil, em 1999, (Machado, 2006) constatou que apenas 36,7% dos médicos 

contratados haviam concluído algum programa de residência médica, valor bem 

abaixo da média nacional para outras especialidades que gira em torno de 75%.  

Os gestores têm a percepção de que a ausência do médico ou dificuldade 

de fixação dos médicos é um problema que ultrapassa os limites dos municípios.  

 

Secretário 1: (....) Então, por exemplo, minha maior dificuldade hoje é 
lidar, foi nos primeiros 6 meses (de 2009), lidar com a crise dos médicos, 
com a crise da qualidade, da governabilidade, lidar com a imprensa, então 
era muito tomado por ter que ficar respondendo pra a imprensa, as 
críticas, porque que não tinha médico, porque que não tinha nada, porque 
a gente tirou do circuito e agora tá começando a voltar porque eu estou de 
novo com muito plantão, com buraco, nós estamos pagando o menor 
salário de novo da região, é uma agenda com problemas. Por exemplo, 
reclamação que eu não consigo ter pediatra nos prontos-socorros, porque 
não tem pediatra no mercado, os programas de residência há 10 anos 
não.... Eu por exemplo, passei há uns dois meses atrás, passei uma 
manhã inteira discutindo com o apresentador de TV, explicando pro tal do 
Jornalista A que é o repórter que trabalha com ele: “olha meu amigo, você 
pode entrevistar o ministro, você pode entrevistar o presidente da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, essa é uma agenda que não é uma 
agenda da cidade 1. Então essa questão da falta de médicos, eu acho 
que hoje é uma agenda de todos os gestores do SUS. 

Prefeito 1: É uma coisa, em todos os PA’s, aqui nós fizemos uma 
mudança de separar o UBS do PA, as nossas UPA’s separassem os PA’s. 
Onde era o PA e o UBS tudo junto, fica só o PS. É um pedacinho, um 
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bocadinho pra cá, Então nós estamos tirando aqui, puxando para a UPA’s, 
tirando inclusive do fisicamente, reformando e ampliando, portando os 
espaços das UBS, para melhorar o trabalho do profissional e o 
atendimento das pessoas. Mais segurança para os dois lados. Isso nós 
estamos implantando, então é possível que vá encontrar muita gente, 
dizendo ó melhorou pra caramba, tal, não sei o que mudou. Até porque 
essa ausência de médico colabora para uma avaliação negativa, então às 
vezes você acabou de melhorar um espaço lá e tal, e ficou legal. Mas, não 
tem médico. Não basta parede bonita, não basta um prédio bonito, eu 
costumo dizer aos profissionais, não adianta fazer um prédio 
maravilhoso se não tiver gente atendendo gente. É esse o conceito 
que nós precisamos construir um sistema de gente atendendo gente, 
não é cavalo atendendo gente. Um espaço bonito totalmente nulo. Um 
elemento importante, mas o mais importante é ter profissional preparado e 
tal, né? Humanizado, de bem com a vida, para atender as pessoas bem, 
gostar, tem que amar. Isso é uma coisa que a gente está buscando fazer, 
agora há um impedimento puxando contra, porque você tem 
ambiente médico, mas o médico não tá lá, não adianta, o que você faz? 

 

As narrativas desvelam também, nas entrelinhas da fala dos gestores, 

repercussões negativas para o capital político dos agentes públicos no campo das 

disputas diante da insatisfação popular com a ausência do médico observada em 

diversos situações e contatos com a população. Diferente de outras “situações – 

problema” onde é possível desenvolver ações que solucionem determinadas 

demandas no município, a recorrência da ausência do médico nos serviços do 

SUS municipal traz prejuízos políticos e sensação de impotência. Há uma crise de 

insatisfação popular com a atenção à saúde no Brasil e fora dele. Nos 

testemunhos dos gestores fica claro a centralidade da prática médica para os 

serviços ganharem “credibilidade”, como nesta narrativa abaixo. 

 

E: Porque tá desfalcada. A UBS acaba sendo pouco resolutiva, né? 

Prefeito 2: É. Por exemplo, tem bairros… eu já tô com esse 
diagnóstico, por exemplo, a UBS 1, que ficou muito tempo sem médico, 
com as equipes incompletas. Ela perdeu a credibilidade. Se você fica 
um período enorme sem médico… A gente tinha a UBS 2, ficou um 
período, mas aí veio o doutor A, que é um cara que fez história, tinha 
uma conceituação muito boa da Saúde da Família, ele deu uma 
levantada na UBS, ele vendeu o peixe lá. Então atenção básica ficou… 
Iluminou a unidade, ela passou a ser mais frequentada, o povo gostava 
e tal, ficou uma referência. Agora, se você não dá, chega lá não tem 
médico, fica no enfermeiro, fica lá girando, não resolve, aí é isso: ele 
vai cair aqui no SEsp1, e daí lascou… 

E: Você anda muito na rua, o que as pessoas, a população diz? Você 
não recebe muito pedido, tipo eu preciso de uma consulta, e tal. Você 
chega a receber esse tipo de demanda aqui no gabinete? 

Prefeito 1 - Quando tem reclamação é ausência de médico. Às vezes 
recebo email, e aí falo com a saúde, e vê lá o que tá acontecendo. Mas 
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a reclamação mais frequente é a ausência de médicos ou cirurgias 
eletivas, demora. Nós até fazemos agora um processo com o Hospital 
Escola Municipal 1 estão fazendo muitas cirurgias de catarata, 900 
pessoas. No dia da eleição, ah obrigada minha tia fez. 

 

Sobre a inadequada formação do médico para o SUS 

Os gestores abordam ainda a questão da formação dos médicos. 

Apontam principalmente a formação hegemônica de especialistas como uma 

das questões explicativas para as dificuldades na gestão do trabalho médico em 

especial na Atenção Básica.  

 

Prefeito 2: Então eu acho que assim: hoje eu sinto que a rede está muito 
bem estruturada, a gente tem um PSF e médico generalista - que é 
espécie em extinção, a Universidade precisa formar mais, a graduação 
precisa botar mais médicos. Eu tenho uma sobrinha que está estudando 
na Universidade 1, ela me deu um quadro assim: “É, Saúde da Família é 
a última opção, o povo quer é a superespecialidade”. A disputa é 
pelo high-tech, meio que… Difícil, né? 

 

Achados no estudo de Campos (1999) sobre as modalidades de serviços 

onde se realiza a formação médica no Brasil revelam que apenas 14% do 

treinamento dos estudantes se dá em espaços externos à Escola Medica. E 

ainda que 86% dos estágios práticos ocorrem em serviços pertencentes aos 

Hospitais Universitários e destes 46% eram realizados em uma das quatro áreas 

básicas ou raízes e 40% em unidades especializadas. Aqui, portanto 

denominam-se de interno às faculdades de medicina os hospitais universitários 

onde se dá a maioria do aprendizado na formação clínica dos médicos. Segundo 

o autor, algumas escolas médicas brasileiras têm estágios em Unidades Básicas 

de Saúde e em outras modalidades de serviços do SUS, e que o peso destas, 

seja quantitativo seja qualitativo, no currículo médico é muito pequeno (14%).  

Faz sentido, portanto, nos debruçarmos sobre a lógica que preside a 

prática médica neste cenário do processo de formação dos médicos de forma 

hegemônica. Embora haja diferenças entre os hospitais universitários na oferta de 

ações e serviços a missão destes é ocupar o topo do sistema no chamado nível 

terciário da atenção, constituído de múltiplas especialidades médicas. A lógica 

que estrutura estes hospitais é a da especialização crescente, com as conhecidas 
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consequências dai advindas. Nesta lógica prioriza-se trabalhar em determinada 

fase do processo saúde-doença, assumindo casos de diagnóstico e tratamento 

mais difíceis incluindo, por exemplo, os casos de doenças raras. Para cumprir tal 

missão, os hospitais universitários necessariamente têm que incorporar e operar 

com alta tecnologia e com importante grau de fragmentação do processo de 

trabalho entre dezenas de especialidades. Assim, quase todos os Hospitais 

Universitários têm o mesmo desenho organizacional, tendo tantos serviços 

quantas especialidades médicas existentes, o que dificulta bastante qualquer 

integração do ensino clinico. O estudante de medicina progressivamente tem 

dificuldades para conhecer a inteireza na abordagem clínica dos doentes (mesmo 

na lógica biologicista) e ainda mais de acompanhar os casos mais comuns em 

cada região onde esteja inserido futuramente. “Neste sentido e somente neste 

sentido ter-se-ia que proceder a um deslocamento dos espaços práticos de 

ensino. Como aprender cirurgia geral, pediatria, clínica médica, psiquiatria e 

saúde pública em serviços estruturados para o atendimento especializado?” 

indaga o autor (Campos, 1999).  

Embora seja uma constatação antiga a necessidade de superação deste 

modelo de formação dos médicos, ele encontra resistências das escolas 

médicas e permanece como desafio.  

Ainda nesse estudo observa-se que em quase todos os serviços destes 

hospitais tem ocorrido o enfraquecimento das equipes generalistas: pediatras, 

internistas clínicos ou cirurgiões são deslocados por professores envolvidos com 

aspectos específicos da clínica. Outro fato observado é que a partir do quarto ano 

do curso de medicina o ensino transformou-se em um pot-pourri de mini-estágios 

entre dezenas de especialidades que pouco dialogam entre si. O que um médico 

deveria saber ao final do curso de formação não é a lógica que comanda os 

conteúdos dos estágios e a abordagem teórica. Campos (1999) advoga que não 

se trata da inconveniência deste modelo organizacional dos hospitais 

universitários, o Brasil precisa de hospitais especializados, mas trata-se da 

inadequação deles terem se tornado o lugar hegemônico (quando não exclusivo) 

para o ensino na graduação médica ou de enfermagem. São serviços de 
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excelência para a residência médica, pós-graduação e realização de pesquisas 

de ponta. Por outro lado, é necessário reconhecer as dificuldades em realizar 

mudanças levando em conta que as faculdades de medicina são Instituições 

bastante estáveis, e os seus professores estariam presos à lógica especializada 

dos hospitais universitários, resistindo a sair deles, e ensinar fora dos territórios 

que dominam. De maneira geral, os estudantes de medicina encantam-se pelo 

aparato tecnológico, no qual uma visão mais integral do paciente fica secundária. 

Desta forma tem sido difícil compor uma massa crítica no interior das escolas 

médicas suficiente para promover mudanças no sentido de maior aproximação do 

SUS. Entretanto, observa-se que há uma crise com pressão social, e muito tem 

sido dito sobre necessidades de mudanças abrindo perspectiva de movimentação 

interna nas escolas médicas. Um destaque importante sobre este tema refere-se 

à elaboração e publicação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

graduação em Medicina, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (Brasil, 

Ministério da Educação 2014), que apontam para mudanças na formação médica, 

em especial relativas à prática profissional, com ênfase em aprendizagem sobre 

necessidades de saúde individuais e coletivas, sobre gestão do cuidado e sobre 

trabalho em equipe, entre outras.  

 

O Modelo de Atenção pretendido pelos gestores e a “cultura” de uso 

dos serviços 

Nas narrativas obtidas durante as entrevistas, emerge uma questão cara 

aos gestores, que é o modelo ou modelagem da organização dos serviços de 

saúde que faça contraponto ao que tem sido denominado em vários estudos, 

como apontado anteriormente, como modelos de atenção “médico-centrados”. 

Uma modelagem de organização das unidades básicas de saúde orientada pela 

política nacional de atenção (Brasil Ministério da Saúde 2014) que privilegie o 

cuidado pra além da assistência médica e que apresenta dispositivos 

organizativos da estratégia de Saúde da Família como o acolhimento vivenciado 

pelos usuários como verdadeiras barreiras ou “regulador” do desejo de acesso 

ao médico nas Unidades Básicas de Saúde.  
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Secretária 2: É, na verdade, eu acho que a tradução do tal do modelo 
centrado no médico, centrado na consulta, no procedimento, que eu 
chamo da... Que eu chamo da boa qualidade do cuidado, que precisa 
melhorar o cuidado, é isso que ele tá falando. É muito centrado no 
modelo biomédico. Que o povo quer? Apesar de ter uma certa 
participação e entre aspas - muuuito entre aspas - uma certa [?] da 
população, em última instância o que eles querem é médico, 
remédio e exames, né? E isso a gente sabe que é um saco sem 
fundo, você pode fazer que continua faltando. 

Prefeito 2: ...Já ouvi gente falando: “Ah, esse PSF fica discutindo, fica 
fazendo reunião” e o povo quer saber do exame, da consulta… Tem 
uma resistência enorme na história do acolhimento e do atendimento 
do enfermeiro na equipe de PSF, o povo acha que o enfermeiro faz 
uma confusão com o auxiliar, [não sabe] qual o papel do enfermeiro: 
“Pô, o enfermeiro…”. Eu tive… O vereador X veio brigar comigo: “Pô, 
quem fez a coleta do Papanicolau foi o enfermeiro…”. Eu disse: “Peraí, 
eu acho que Papanicolau, no Fleury, não é nem enfermeiro que faz, 
deve ser o auxiliar de enfermagem que faz a coleta de Papanicolau. 
Você quer que médico faça a coleta?”. Então é assim que eles querem. 
A medicina aqui foi muito centrada na figura do médico e remédio. 
E é isso que o povo quer: quer o médico e o remédio. E quer ser 
atendido pelo médico. Pros outros profissionais da saúde diz: “Sai da 
frente que eu quero falar com o médico”. E aí fica aquela coisa: 
“Porque tinha três médicos lá, eu vi o médico lá atrás da porta e eu aqui 
esperando há uma hora e o médico que estava aqui não me atendeu…” 

 

Os gestores reconhecem as dificuldades de organizar as Unidades em 

outra lógica tendo em vista a busca pelo atendimento médico como eixo 

orientador da demanda dos usuários. O desejo dos gestores de uniformidade 

nos mecanismos organizativos do acesso à consulta médica não se concretiza, 

emergindo nas narrativas dos entrevistados reconhecimento da diversidade de 

experiências de uso dos serviços inclusive pelos usuários, verdadeiros 

aprendizados de caminhos na busca pelo bom médico. 

 

Prefeito 2: É, falam muito. Mas daí a gente começou a ter: o médico da 
equipe, ele fica lá e faz atendimento agora. A gente foi alterando os 
padrões de atendimento, mas não tem em todas as UBSs. A UBS 3 eu 
sei que agora você chega lá de manhã, tem horário livre do médico pra 
ele atender as consultas, ali como chega e já... Entra ali e fala com o 
médico, entendeu? 

Mas eu sinto que a gente precisa dar uma afunilada, padronizar o 
atendimento e ter um conceito… A gente colocou num período, tinha 
milhões de experiências. Num período, eu me lembro do ex-prefeito y, a 
gente voltou aquele negócio de marcar consulta por telefone. Aí deu 
confusão, não conseguia marcar. Aí marcava um dia pra consulta, aí 
fazia fila… Aí cada UBS começou a trabalhar de um jeito. Eu andava na 
rua e escutava: “Não, a UBS do [?]”. Aí eu preciso ligar lá pra saber se é 
por telefone, se é no dia, se é… Então essa coisa é muito complicada. E 
eu acho que tem que ter um monitoramento contínuo, porque a hora 
em que você tá com a equipe sem médico você desestrutura e 
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começa a queimar a Unidade. Assim como eu falei do óbito infantil, o 
povo ficou assim… [fala muito baixo - inaudível na gravação]. Aí 
começou a aumentar a demanda no hospital infantil. Começou a entrar lá 
pra fazer atendimento de criança. 

 

Os gestores manifestam frustração diante das tentativas de mudanças no 

modelo de atenção nas unidades básicas de saúde, seja pela presença da força 

e hegemonia do modelo biomédico que se traduz nas buscas dos usuários por 

consultas médicas, seja pela formação e atuação das outras profissões da 

saúde “obedecerem” a mesma lógica. A hercúlea tarefa de ressignificar o uso ou 

consumo das ofertas nos serviços de saúde diante dos problemas e demandas 

trazidas pelos usuários.  

 

Secretária 2: É, enxugando gelo. E aí, por exemplo, ontem eu fiz uma fala 
meia hora, eu falei só sobre isso. Se a gente não melhorar a nossa 
capacidade de ouvir o que o outro tá dizendo, qual o significado daquela 
queixa na vida dele, por que... Se a gente não pode traduzir o que ele tá 
falando pra uma avaliação mais integral do que ele precisa, não tem saída. 
Particularmente numa cidade em que os três principais problemas são: a 
questão das doenças crônicas, a questão da violência e esse consumo 
doentio de consulta médica, remédio e exames. 

Secretária 2: Tem uma unidade aqui que tem seis equipes de saúde da 
família. Todos os dias duzentas pessoas chegam ali. De segunda a sexta. 
É um massacre. É um massacre! (.....) ]. Tudo bem, não é uma pessoa só 
que atende. Então se você imaginar. Gente, nós não podemos querer 
achar que o nível central da secretaria ou a coordenação [da atenção] 
básica que vai definir como é o acolhimento. A gente tem que dar as 
diretrizes e as equipes têm que achar o caminho. Se você imaginar... 
Outro dia eu brinquei - brinquei não, nós estamos fazendo... um inventário 
e os dispositivos que as equipes usam pra fazer acolhimento, porque tem 
de tudo que você pode imaginar nessa ideia de escutar quem chega, 
tentar fazer minimamente uma avaliação desse pedido do usuário pra ver 
o que tem de oferta pra colocar pra ele. Porque é isso que você falou: as 
pessoas ficam massacradas. E uma coisa que eu fico impressionada é a 
capacidade de captura que tem esse modelo. Você cria dispositivo, um 
mês depois capturou! Virou uma triagem pra consulta médica. Você 
cria outro, capturou. "Não, nós vamos fazer caminhada". "Tá, nós vamos 
fazer uma avaliação antes e depois": captura. O esforço brutal que você 
tem que fazer com os trabalhadores da saúde... 

 

Schraiber (2008) faz uma reflexão sobre a extensão do discurso médico 

que atravessa as diferentes dimensões da produção da saúde, em especial os 

campos da prevenção e promoção, vinculados à missão das unidades básicas 

de saúde: 
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(….).”quando todo um campo de prevenção das doenças e de 
promoção da saúde se expande sob a jurisdição da medicina. É visível 
que, nessa abertura, o olhar ainda baseado nos fatos patológicos e 
procurando alcançar a saúde está profundamente tensionado, mas não 
é menos visível uma certa busca de se normatizar a vida ou de 
oferecê-la segundo antigas referências nas doenças. Assim, se 
atualizam e preservam elementos centrais de um saber e de seu 
exercício na produção dos cuidados, mudando e ao mesmo tempo 
reafirmando realidades, valores e atribuições dos médicos na 
sociedade. Entre rupturas e permanências, se faz uma história dessa 
profissão que, afinal, granjeou muito de seu prestígio ao lidar com as 
doenças a partir do que prometia de vida e saúde” (p.08). 

 

Mesmo o conselheiro de saúde tem discurso semelhante ao discurso mais 

oficial da formulação dos outros gestores instituídos sobre o modelo de atenção 

à saúde.  

 

Conselheiro 2: Agora eu acho também - a senhora falou aí de saúde 
preventiva - que nem tudo na Saúde é médico, é remédio. Precisaria 
fazer um trabalho - desde o governo federal, estadual, municipal - pra 
que a pessoa tivesse mais atividade de lazer, atividade física, uma 
alimentação saudável saber! "Ah, mas ele tá com diabetes, só não 
pode comer açúcar" e não tem nada a ver uma coisa com outra, a 
senhora sabe mais do que eu. Tem que ter uma atividade, se alimenta 
de tantas em tantas horas - e vai tomando medicamento [?]. E o 
medicamento, com o tempo, né doutora? Já não tem tanta eficácia 
quanto tem no início de um tratamento, né? Então eu acho que tem que 
o governo ajudar. Ajudar, assim... 

 

Gestores abordam a assistência “desqualificada” no SUS tendo como 

explicação o modelo médico-centrado em vigência, mas apontam a contradição 

de ter no mesmo território serviços privados também médicos-centrados com 

qualidade de assistência considerada de excelência.  

 

Secretário 1: Deixa eu comentar uma avaliação mais geral como é que 
eu vejo a qualidade das assistências, né? É extremamente 
desqualificada, no mesmo padrão de oferta de serviços assistenciais 
que a gente observa de maneira geral no SUS, mas eu acho que ela é 
assustadoramente desqualificada, é um modelo centrado no médico, 
centrado no atendimento, absolutamente desresponsabilizado em 
relação a qualquer projeto de cuidado das pessoas, isso eu observo 
praticamente em todos os níveis de atenção, não é uma questão 
específica da rede de urgência e emergência, não é uma questão 
especifica da atenção básica, é uma situação que se reproduz de 
maneira geral como todas as coisas de atendimento, e por incrível que 
pareça pra mim foi surpreendente pra mim, né, eu não sou da região 
então eu não conhecia, eu sou um observador que estou há um ano e 
10 meses no pedaço, mas pra quem não conhecia, nós temos 51% de 
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cobertura de saúde suplementar, nós temos sim profissionais e 
serviços privados pequenos e considerados de excelência consultórios 
de professores e de médicos que são da Universidade, que são da 
Universidade 2 que vem aqui à sua clínica privada e de excelência que 
tem um laboratório que só manda para aquele determinado ambulatório 
etc, e que atende em geral parte da demanda das Classes A e B dos 
planos de saúde e drena o resto pra cidade 3. 

 

Interessante observar como percebem o significado para os usuários de 

dispositivos de organização de acesso nas unidades, como o Acolhimento. 

Dizem-nos sobre a dificuldade de aceitação do trabalho da enfermagem visto 

como “substituição” do papel do médico, dos medos embutidos nesta ação como 

momento onde se define o futuro de sua saúde, as possibilidades de acesso no 

cuidar de sua saúde. O enfermeiro quase sempre visto como dispositivo e/ou 

barreira para chegar ao médico. 

 

Conselheiro de Saúde 2: Então, o que está acontecendo? O povo tá 
cada vez mais procurando médico e acha que médico é que resolve 
todos os problemas - só não são deuses, né? Então o que eu acho que 
é a dificuldade? Quando a pessoa - a senhora tem um probleminha e 
procura uma unidade básica, a senhora tem muita dificuldade pra 
chegar ao profissional "médico". Consegue passar pelo acolhimento - é 
atendida por enfermeiras, que vão fazer o papel do médico, pela 
experiência do estudo elas têm um limite, e elas vão decidir o teu 
futuro. Aí, entre aspas vou falar, tem que ter um profissional de qualidade, 
pra avaliar desde uma simples dor de barriga até... Se ela achar por bem 
que há a necessidade de passar por uma médica, aí sim. Vai ter que fazer 
uma programação pra passar num consultório médico.  

E nesse ponto o paciente não tem essa paciência de ser avaliado por 
uma enfermeira e vem correndo pro pronto atendimento. Aí já não dá 
pra fazer [uma] medicina correta. Mas se ela avaliar e passar é marcada 
a consulta e passa pelo profissional. Se não, ela mesma avalia os 
resultados dos exames médicos, que o médico pediu, aqueles casos mais 
sérios reagenda com o médico... Faz uma reorientação. 

 

Gestores falam da busca pelo bom médico 

Nas narrativas dos entrevistados há o reconhecimento da capacidade 

avaliativa dos usuários sobre os serviços levando em conta a prática médica 

exercida no lugar. E, ainda, as andanças em busca do bom atendimento, a 

relação de confiança e de desconfiança que se estabelece pela experiência 

vivida no encontro com o médico. Os usuários demonstram a necessidade de 

ouvir a “autoridade” médica sobre seu problema ou de seus familiares, ou seja, 
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avaliam que estes profissionais podem dar-lhes as respostas e orientações 

sobre seus problemas de saúde. Criam usos dos serviços conforme seu 

julgamento de resolutividade, de confiança, criando seus caminhos, mapas de 

cuidado para além do pretendido pelos gestores.  

 

Prefeito 2: Eu comecei, eu falei com a Secretária, é uma coisa que a gente 
precisa acompanhar na rede: esses movimentos de ter gente ou não ter 
gente, estar com o quadro completo ou não estar. Mas o que eu... Lá do 
SEsp2 um equipamento que não tem centro cirúrgico, que não tem 
resolutividade, mas tinha um negócio de um acolhimento onde os médicos 
davam uma orientação – na verdade era um ambulatório… Talvez também 
essa coisa de ficar vinte e quatro horas, ter médico até mais tarde, o povo ia 
levar o filho à noite e era bem acolhido. Virou agora UBS 4. O que 
acontecia? Eu já fui lá e peguei gente da área da UBS 3 e da UBS 5, que é 
uma área bem distante e que levava o filho lá porque: “ah, aqui tem o 
doutor não-sei-o-quê, eu gosto muito dele…”, a pessoa foi bem 
atendida. Então virou equipamento de referência em pediatria, pra 
consulta. 

E: É um pronto atendimento? 

Prefeito 2: É um pronto atendimento, mas na verdade é isso: não tem 
resolutividade, mas ele faz consulta. É um pronto atendimento, mas faz 
consulta! É mais maluco ainda… 

E: Mas é a contradição, né? Porque é uma fila que não tem intermediário, 
não tem o filtro da enfermagem, que é a reclamação do povo, pela tua voz. 
Pela tua formulação… 

Prefeito 2: O povo reclama do filtro, porque fala: “Pô, pra eu chegar no 
médico eu tenho que passar pelo enfermeiro, aí depois pra marcar o 
médico, pra daí depois ter a consulta que eu podia marcar pra semana 
que vem, eu marco…” 

 

Quem é a figura do médico? Porque é tão difícil lidar com está força de 

trabalho no SUS? Os gestores expõem interpretações que explicariam o 

problema de gestão vivido por eles. Reconhecimento do impacto do trabalho do 

bom médico, percepções de diferenças entre os médicos, a existência de um 

“dégradé” e estas determinando a satisfação do usuário. 

 

Prefeito2: Então, eu acho que é assim: a figura central do médico… Eu 
não tenho um preconceito, mas eu acho que – é assim: eu tenho um 
degradê, desde o médico que eu acho que é um irresponsável, que é o 
que faz a disputa política – porque é aquela coisa do cara atender o 
paciente e fazer campanha: “Ah, a Saúde tá uma merda”.... Até o outro 
lado, que é o doutor A, que é o cara meio “médico sem fronteira”, 
aquela coisa do missionário, que vem aqui, veste a camisa, que faz 
um puta trabalho, que a comunidade adora, onde você vai… É 
impressionante, isso dá um resultado! Porque como eu ando na rua – e 
aqui a política é muito forte, eu lembro de ir nuns lugares e ouvir: “Nossa, a 
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saúde tá ótima, porque eu fui na UBS, com o doutor A, e ele é 
maravilhoso”. Daí ele ia elogiando, chegava na figura do médico. Então 
tem uma coisa da personificação que é dura, que é ruim, mas por outro 
lado se você tivesse todos os médicos do quadro ótimos, meus problemas 
tavam resolvidos, né? Então tem esse degradê. E aí no meio tem assim 
– eu sinto que tem - essa dispersão do trabalho da UBS, cada uma 
com um padrão de atendimento, com uma lógica, porque também às 
vezes a Unidade Básica é assim: o cara tem dez, cinco empregos, 
passa na Unidade, faz consulta de manhã. Então ele usa aquela 
Unidade como consultório dele, que ele atende como consultório 
dele, particular, como a UBS de cidade 3, da cidade 4, de cidade 2 – via 
lá, atende, não tem vínculo nenhum; vai lá e faz o atendimento dele, 
padrão, cinco minutos, olha. O tal do médico "tigrão", que fala: “Ó, 
benzetacil e vai pra casa”. Eu já fui atendido por médico assim, que olha e 
diz: “Toma um benzetacil, vai pra casa e não me enche o saco”. 

Prefeito 1: Essa história, pegando, por exemplo, que eu falei do UBS 1, 
que foi uma que ficou muito tempo sem equipe. Agora, UBS 5 acho que 
tem dois médicos fora, e tal… Esse preenchimento do generalista é… 

E tem outra coisa: o conceito do Saúde da Família é o vínculo, né? E 
quando você cria o vínculo, um médico que [não?] tem garantia de 
permanência, quando ele sai é um outro problema, né? Eu tive isso 
em algumas Unidades em que o médico era um médico ótimo. Eu 
falei do doutor A, que pra mim foi uma referência aí, uma pessoa 
ótima, estruturou e tal… No dia em que ele saiu de lá, virou um 
problema político. Porque os pacientes dele – chegou a doutora não 
sei o quê: “Ah, mas essa doutora não é igual ao doutor A…”.] 

Conselheira 1 - Eu acho que tem aqueles profissionais que não 
trabalham por amor. Ele trabalha pela profissão. Então eu acho que 
o profissional tem que trabalhar com o coração. Porque se ele for 
trabalhar só com a razão a gente vai perder junto e, aliás, você sabe 
do que eu to falando. Tem aquele profissional que ele não olha na 
cara do paciente, e às vezes o paciente vai ao médico só pro médico 
olhar pra ele, se o médico tratar o paciente bem, ele fica bem, só do 
médico tratar ele bem. Ele não precisa de medicação. 

 

Os entrevistados parecem perceber bem as diferenças na formação de 

vínculos, seja com usuários ou comunidade, e interpretam que a diferença de 

pertença a uma classe social gera a prática desresponsabilizada ou mesmo 

preconceituosa do médico nas regiões mais carentes das cidades. Analisam 

também que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estariam sendo 

capturados pela lógica da prática médica, tornando-se mais representante do 

trabalho médico do que representante de sua comunidade e suas necessidades. 

Uma hipótese para explicar este fenômeno seria a força hegemônica da prática 

médica técno-científica na organização da produção das unidades reduzindo as 

chances da necessária melhora da prática no sentido de vincular as ações dos 

profissionais à um exercício mais ampliado e autônomo de seu saber. E ainda 
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que as outras profissões da saúde, na atenção básica, teriam suas práticas 

moduladas pelas dificuldades da prática do médico, dado sua centralidade na 

produção do cuidado na unidade de saúde.  

 

Prefeito 2: (....) Então essa formação – você vai por num bairro que você 
sabe que aquela pessoa que mora na beira de um córrego, numa favela, 
ou mora numa casa com os cômodos sem iluminação, sem ventilação – 
eu acho que assim: eu não sei se o agente de saúde consegue traduzir 
isso pro médico. Como é vida das pessoas. A gente até tá pensando: na 
Educação também ter um pouco isso: o professor visitar as crianças, ver 
onde mora, pra ter essa referência. O agente de saúde ele é um cara da 
comunidade. Então, ele tem muito mais entendimento das dificuldades 
que vive aquele povo. Às vezes, eu não sei se ele é um agente, ele é 
um representante do médico ou do povo que vai ser atendido pelo 
médico? Essa mediação eu acho muito interessante, acho muito 
legal, se consegue traduzir a tentar aproximar o médico pra realidade 
que ele tá vivendo, né? 

Mas eu acho que tem às vezes um distanciamento. Deve ter médico 
que chega ali com o carro e entra, atende depois no carro ele já vai 
lavando a mão, né? Vai desinfetando: “Porque eu fui lá naquele 
[pulgueiro?]”, não sei. E tem outros que criam o vínculo. Eu acho 
que o tal do vínculo não é só do paciente, eu acho que o médico 
também com a comunidade e tal. 

Então eu não sei… Eu tô meio desanimado hoje com a... Talvez essa 
coisa da minha sobrinha fala: “Não, os médicos agora [querem] ser 
especialistas”. Porque pra andar naquele… Vai andar no SEsp 1. Tudo 
antisséptico. [Querem] os equipamentos digitais, não sei o quê, que não 
vai apalpar o cara que é favelado, que tá meio com um cheirinho meio… 
Então é aquela coisa: fica meio “assim” com o povo, não gosta, não… Eu 
não sei se tem esse… 

 

 

Os gestores falam sobre suas difíceis relações com os médicos  

A aposta dos gestores na presença e prática de médicos generalistas nos 

serviços da atenção básica para aumentar a resolutividade dos problemas de 

saúde dos usuários a ponto de reduzir a demanda por atendimento médico nos 

serviços de urgência fica claro nas falas dos entrevistados, como no depoimento 

do gestor a seguir.  

 

Prefeito 2: É. Hoje o meu problema é: médico generalista nas Unidades 
pra garantir a resolutividade da consulta, pra evitar demanda no Pronto 
Atendimento; e ao mesmo tempo o PS ter resolutividade porque daí já é 
outra coisa, porque aí já é plantão. Plantão é o jogo das jornadas e tal. E 
é o seguinte: você tem quatro médicos no plantão, dois falharam, você 
desmonta o esquema do plantão, vira um caos. O natal do ano passado 
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foi o natal mais terrível que a gente já passou porque caiu muito o 
plantão do PS e aí nós tivemos que botar a ambulância do SAMU pra 
levar pro PS do hospital. Foi uma loucura, uma loucura!  

 

Os gestores repetem certo jeito de olhar a atuação da atenção básica de 

modo muito idealizado, quase como uma organização capaz de lidar com todos 

os problemas de saúde em todos os seus momentos, a ponto de reduzir 

drasticamente a necessidade de busca por outros serviços. Vemos aqui como 

há uma confluência com o discurso que tem sido produzido no campo da 

Reforma Sanitária nas últimas décadas. Talvez nos tempos do predomínio das 

doenças infecciosas, onde a cura finalizava a intervenção essa lógica tivesse 

mais sentido, mas atualmente a forte presença das doenças crônicas, a 

ampliação do conhecimento e o escopo de intervenção médica, depositarem 

expectativas de redução de demandas não parece razoável. 

Nota-se a ausência de relação direta do gestor da saúde com os 

profissionais de saúde em particular com os médicos. É preciso observar melhor 

como está se dando a gestão do trabalho médico nas unidades de saúde, na 

gestão local.  

 

Secretário 1: Pelo menos por enquanto, e me ressinto disso, eu não 
consigo ainda, por exemplo, vou sentar com os médicos ou com os 
enfermeiros pra discutir porque a coisa do acolhimento não tá indo, 
porque a nossa mortalidade infantil estagnou nos 12 por mil... essa 
agenda ainda estou distante dela, eu sinto uma distância enorme. 

 

Neste primeiro platô de observação nota-se que há consonâncias dos 

discursos dos gestores com os discursos e formulações das produções de 

estudiosos, especialistas da saúde coletiva brasileira. Particularmente na crítica 

mais severa que aqui chamamos do “médico vilão”, aos sentidos atribuídos à 

medicina e seu agente, o médico, como agente social dificultador ou até mesmo 

obstáculo à implementação de um sistema público de saúde universal. Mostram-

se bastante insatisfeitos com a baixa adesão do médico ao trabalho em 

unidades básicas de saúde, inclusive levantando hipóteses para explicar tal 

situação, como a “classe social” na qual a maioria dos médicos está inserida na 
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sociedade e a expectativa ou mesmo “corrida” por ganhos financeiros maiores, 

no contraponto a um médico que atuaria por vocação, por “amor”. Fazem 

reflexões sobre a centralidade do trabalho médico nas unidades a partir de seu 

contato com a população, captando frequentes demonstrações de insatisfação 

com os serviços. Reconhecem as diferenças entre os médicos e suas práticas, 

embora enfatizem as dificuldades de se encontrar “o bom médico”. Impacientam-

se com a alta rotatividade dos médicos, muitas vezes em função de correrem 

atrás de pequenos ganhos salariais oferecidos pelos municípios vizinhos. 

Depositam alta expectativa na presença e bom trabalho médico como ação 

capaz de solucionar boa parte dos problemas de altas demandas de atenção no 

sistema público. Por outro lado, reconhecem a força hegemônica da medicina 

técno-científica traduzida por alto “consumo” de consultas médicas dificultando 

mudanças no modelo de atenção, em especial na Atenção Básica. 

Podemos, então, dizer que os gestores atualizam a visão do médico como 

vilão, embora agora não mais pelas razões teórico-conceituais adotadas por certa 

matriz teórica do pensamento crítico fundante da Saúde Coletiva – um médico, 

em última instância, a serviço do capital - mas por razões agora bem práticas, em 

particular o fato de tal profissional parecer recusar sistematicamente o lugar 

central que lhe é reservado para a qualificação do cuidado a ser prestado à 

população.  
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6.2 Segundo plano de observação: a prática médica na micropolítica da 

atenção básica 

 

Humana, demasiada humana: a prática médica observada de  

outro lugar (o médico e a micropolítica da atenção básica) 

 

Como foi mostrado no primeiro plano de observação, o médico é um 

profissional que ocupa lugar central na avaliação dos gestores e do controle social 

quando se trata de indicar os desafios, ou obstáculos, para a construção de uma 

ampla rede de atenção básica como porta de entrada, senão única, mas 

preferencial, de um sistema público de saúde, que se deseja universal, resolutivo 

e de qualidade. Nas entrevistas realizadas na primeira pesquisa27, o médico 

destaca-se como objeto de preocupações (e críticas) dos gestores, pois, sendo 

essencial para o sucesso das estratégias de fortalecimento da atenção básica, 

parece se afastar muito de tudo que é esperado dele: não se fixa em lugar 

nenhum, não se compromete com a comunidade, não se integra à equipe. Para 

agravar tal apreciação, os entrevistados reconhecem o (ainda) grande poder do 

médico e o quanto (ainda) tem sabido resistir a toda e qualquer estratégia de 

gestão do seu trabalho. O que os entrevistados parecem dizer, em resumo e de 

modo simplificado, é que, “(ainda) não existe o médico necessário para o projeto 

da atenção básica”. Foi na realização e leitura das entrevistas que me inspirou a 

ideia do “médico-vilão”.  

Como pesquisadora engajada, no meu tríplice estatuto de médica / gestora 

/ militante da reforma sanitária, sempre pude encontrar avaliações parecidas, um 

quase-consenso sobre o “médico-vilão”, nos vários espaços em que trabalhei, 

circulei e militei. Como vimos também no capítulo 4, há uma forte convergência de 

tal discurso crítico à Medicina, em particular sua difícil inserção no SUS, com a 

tradição do pensamento desenvolvido no interior da Saúde Coletiva. Tal modo de 

ver a prática médica sempre me pareceu reducionista ou simplificada, e, tendo a 

                                                           
27 “As múltiplas lógicas de construção de redes de cuidado no SUS: indo além da Regulação 
Governamental do acesso e utilização de serviços de saúde”. PPSUS – FAPESP (2009-2012) 
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oportunidade de participar da pesquisa “A Atenção Primária à Saúde (APS) como 

estratégia para (re) configuração das Políticas Nacionais de Saúde”, percebi que 

o extenso material etnográfico produzido nas unidades básicas de saúde dava 

passagem para a observação de uma prática médica muito mais complexa, mais 

matizada, “humana, demasiado humana”28. Daí que me ocorreu a ideia do 

“médico, nem vilão nem herói”, isso é, para além de julgamento moral do tipo 

“bom” ou “mau”, a prática de médicos em contextos político-histórico-sociais 

concretos assume nuances, modulações, limites, estranhamentos, “razões de 

ser”, que escapam a qualquer tipo de julgamento moral generalizante.  

No presente plano de observação, apresento e discuto elementos da 

prática médica na sua realização em contextos locais, na micropolítica de serviços 

de atenção básica, a partir de um rico conjunto de cenas nas quais os médicos, 

por distintas razões ou de diferentes modos aparece. Como vimos quando da 

discussão da metodologia, as observações do campo não foram orientadas para 

pontos específicos, não tinha um roteiro de questões ou aspectos a serem 

observados: os “cartógrafos” deixavam-se conduzir pelo fluxo de fatos cotidianos, 

pela vida cotidiana da unidade. Assim, mesmo não havendo uma intencionalidade 

ou proposta de observação da prática médica nas sete unidades básicas de 

saúde estudadas, ela emerge com muita força em várias cenas registradas. 

Mesmo quando não havia a intenção de “caracterizar a prática médica”, ela era 

registrada pelos cartógrafos, seja como figura central na cena, seja como aquela 

figura que aparece em segundo plano em uma foto, mas fica lá marcada, 

registrada. Pretende-se fazer um giro completo em relação ao primeiro plano de 

observação: aqui vamos observar a prática médica de outro lugar, ali onde 

acontece, na materialidade complexa e múltipla dos serviços de atenção básica, 

entre as diretrizes das políticas de saúde e as condições concretas de trabalho da 

equipe, incluindo o médico, e as demandas das pessoas que buscam os serviços.  

Para organizar o material estabeleci três ângulos de observação: o 

médico reflexivo (cenas que mostram o médico falando sobre seu trabalho na 

                                                           
28 Uso o título do conhecido trabalho de Nietzsche com um sentido um pouco diferente do 
originalmente empregado pelo autor, mas a expressão “humano, demasiado humano” traduz muito 
as impressões que fui tendo ao ir analisando a prática médica no contexto da atenção básica.   
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atenção básica); flagrantes da prática médica (cenas que mostram o médico 

em ação, no exercício de sua prática profissional); a equipe observa a prática 

médica (o médico sob o olhar da equipe). O que se pretende neste segundo 

plano de observação é o cruzamento desses três ângulos de observação, locais, 

micropolíticos, tentando construir uma imagem do médico na atenção básica 

mais matizada, mais “humanizada”, mais complexa do que os julgamentos 

habituais que temos feitos em certa tradição da Saúde Coletiva e de quem faz 

gestão do SUS hoje.  

 

6.2.1 O médico reflexivo 

Para compor esse bloco, fiz uso de um conjunto de cenas registradas nas 

sete UBS na segunda pesquisa, nas quais os médicos se expressam de maneira 

mais livre sobre questões ligadas ao seu trabalho na atenção básica. São 

registros de manifestações espontâneas daqueles profissionais em situações 

cotidianas de trabalho, em lugares como a cozinha da unidade, em uma reunião 

de equipe ou em momento de atendimento. Falas com desabafos, comentários e 

queixas é a matéria prima trabalhada aqui. São “reflexões” livres dos médicos 

(ou “enunciados”) recolhidos pelos pesquisadores de campo durante a 

realização das cartografias; e que vão agregando novos elementos para 

caracterização da prática médica no SUS hoje tendo as unidades básicas de 

saúde como ponto privilegiado de observação.  

Neste bloco, são apresentadas e comentadas cenas nas quais os médicos 

falam sobre suas dificuldades, algo como as “pedras no caminho” de sua prática 

profissional. Poderia ser visto como “o outro lado” - como se usa na imprensa -, 

quando se trata da prática médica, agora não mais apenas sob a ótica dos 

gestores como vimos antes. Aqui tento produzir uma “narrativa das narrativas” 

(Melucci, 2005), isso é, narrar como os médicos narram sua vida laboral na 

unidade. Sem a pretensão de uma categorização muito rígida, fui seguindo alguns 

tópicos que emergiram do material empírico, para dar um sequenciamento ao 

texto. Assim, optei por encadear alguns temas que parecem compor certa matriz 

discursiva do médico quando se põe a refletir seu trabalho na atenção básica, 
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destacando como temas: 1. O modo como os médicos percebem suas 

“autonomias ameaçadas”, por ser esse um elemento central quando se tenta uma 

melhor aproximação do ponto de vista do médico, no contexto concreto de sua 

prática; 2. O modo como o médico interpreta e se posiciona em relação ao que é 

proposto como “modelo assistencial”, ora criticado por propor uma idealidade 

aparentemente nunca alcançável (e pela qual é cobrado), ora usado para justificar 

a realização de um trabalho mais simplificado e pouco resolutivo; 3. O modo como 

o médico fala sobre o que considera “as falhas da gestão” e as condições de 

trabalho que considera inadequada; 4. O modo como o médico faz julgamentos 

sobre os usuários.  

 

Autonomias ameaçadas 

Segundo Schraiber (1993), a medicina liberal se caracterizaria por três 

autonomias: a técnica (a decisão clínica, a "condução do caso"), a mercantil (o 

estabelecimento do valor de seus honorários), e a organizacional (a propriedade 

dos meios de trabalho e a organização de sua agenda). A autora mostra como 

na transição da medicina liberal para a medicina tecnológica, como já abordado 

no capítulo 4, estaria em jogo a perda de duas autonomias dos médicos: a 

mercantil e a organizacional. A terceira autonomia, a técnica, seria uma 

dimensão ainda preservada, compondo o modo como os médicos pensam sua 

prática, e o modo como reconstroem um imaginário sobre o "ser médico". Nas 

cenas que serão apresentadas a seguir, fica bastante evidente como o tema da 

autonomia, ou da preservação de algum grau de autonomia, é percebida pelos 

médicos que atuam na atenção básica, e parecem se constituir em uma chave 

para compreender alguns dos elementos mais marcantes da prática médica no 

SUS hoje, em particular “o ponto de vista” dos médicos sobre o que é “ser 

médico no SUS”. E de que autonomia se trata?  

Como veremos no material selecionado, é possível caracterizar o quanto a 

perda do controle da agenda, as crescentes pressões pelo aumento da 

produtividade, a interferência de arranjos como o acolhimento na dinâmica do 

trabalho médico, tudo parece indicar que a perda da autonomia médica na sua 
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dimensão organizacional é um ponto central para uma melhor compreensão da 

prática do médico no SUS. No material coletado, entretanto, não aparecem 

indicações de que os médicos percebam tão claramente uma perda de autonomia 

"técnica", mas esta surge quando os questionamentos se voltam para o que 

consideram como uma perda do controle da "gestão" do seu trabalho. 

Poderíamos mostrar como a Medicina é hoje alvo de estratégias racionalizadoras 

que justamente tentam "golpear" elementos importantes da autonomia médica, 

seja ela organizacional, seja ela técnica. Correia (2012) em seus estudos ao 

abordar a introdução da denominada nova gestão pública em Portugal na gestão 

dos serviços hospitalares refere que a literatura acadêmica é relativamente 

convergente à ideia de que os imperativos financeiros dos últimos 15 anos do 

século XX (na Europa em particular) estiveram na base das limitações apontadas 

para o modelo de estado de bem-estar (Estado-providência) e que o modo como 

foi pensada a prestação pública de serviços, em especial a prestação de cuidados 

de saúde, tornou-se insustentável (p.67). A nova gestão pública – habitualmente 

chamada entre nós de gerencialismo – num olhar mais atento demonstra não 

representar uma alternativa ao modelo de bem-estar, mas sim uma ideologia 

encontrada para adaptar a universalização de determinados direitos sociais como 

a saúde, a condições econômicas, financeiras e demográficas que dificultam sua 

sustentabilidade. E é sob essa ideologia gerencialista (manangerialista) que se 

observa intensificação de medidas racionalizadoras de controle que atinge a 

autonomia dos médicos com expectativas de prever as práticas profissionais para 

garantir a eficácia e eficiência na gestão dos serviços e sistemas de saúde.  

 

Adentrando o empírico, com a palavra, os médicos... 

São várias as cenas em que os médicos aparecem fazendo claras 

reflexões sobre ameaças ou perdas reais da sua autonomia no trabalho, em 

particular a gestão de sua agenda, como nos registros seguintes: 

 

Quando [alguns profissionais] já estavam saindo [da reunião da equipe] 
entra a generalista B, que pergunta de onde sou. Ela não esteve na 
reunião geral [onde fomos todos apresentados] e então lhe explico 
sobre a pesquisa. Ela comenta sobre a especialização que várias 



94 

Resultados 

 

 

pessoas da equipe estão fazendo sobre saúde da família. Comenta 
também sobre o caso da senhora que queria passar com ela pela 
manhã. Explica que não tem domínio sobre sua agenda, que está 
toda no sistema para agendamento na recepção, e que a muito 
custo conseguiu a 4ª feira pela manhã para gerenciar os casos que 
ela entende serem graves e que precisam de retorno rápido e para 
os casos trazidos pelas agentes na reunião de equipe. Como são 
casos mais complexos, exigem mais tempo de consulta e mais 
energia, por isso é um dia muito cansativo. Explica desta forma 
porque não deixa ter encaixe. UBS C. 

 

Outra cena  

[No balcão da recepção] A recepcionista entra para buscar o prontuário 
quando escuto uma conversa em tom ríspido. Era a ginecologista da 
manhã Dra. V “eu vou falar com a gerente, assim não dá, eu já falei 
que é apenas uma primeira consulta de gestante por dia, ontem 
teve três e hoje de novo.” [a recepcionista fala da lista de encaixe da 
unidade tentando justificar] “eu não estou falando disto, eu estou 
dizendo que a primeira consulta das gestantes tomam muito 
tempo, portanto só pode ter uma por dia” [a recepcionista 
argumenta que tem alguém para preencher a papelada para ela] “ eu 
mesmo preencho, é mais rápido”. A recepcionista responde que então 
a Dra. fale com a gerente. UBS G  

 

Estas cenas dizem-nos da insatisfação quanto aos modos de organização 

do trabalho das unidades básicas que exigem maior produtividade (aqui 

significando mais quantidade de atendimentos), em especial a pressão para o 

atendimento às demandas não programadas, chamadas de demandas 

espontâneas, urgências ou eventuais, como fator de redução da autonomia sobre 

sua agenda. Nas duas cenas, os médicos falam da necessidade ou do desejo de 

“gerenciar” o tempo de dedicação ao atendimento de determinados usuários. A 

agenda para consultas médicas ganha destaque, é ponto nevrálgico na 

organização da unidade de saúde e do trabalho médico em especial: terreno de 

disputas e tensões cotidianas entre médicos, trabalhadores e usuários.  

Noutra cena, a médica coloca limites para atendimento em certas situações, 

vejamos: 

[uma observação do cartógrafo na recepção] Uma senhora de cerca de 
70 anos, acompanhada possivelmente de sua filha, chegou querendo um 
encaixe com a generalista B porque acordou com dor no ouvido 
esquerdo. A auxiliar explicou que não haveria encaixe para a 
generalista B, mas que ela poderia ser atendida pelo clínico C se 
fosse o caso. Então a filha entrou na conversa dizendo que ela também 
tem pressão alta e dor no estômago, aparentemente tentando agravar o 
quadro para que ela passasse pela médica. A auxiliar do setor (que sairá 
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de férias) afirmou que a generalista B não aceita encaixe e a paciente 
fala que “mas ela já fez pra mim”. A auxiliar então fala que para isso 
precisará falar com a médica e explicar muito direitinho o caso. Então a 
paciente, bastante petulante ordena “então vá minha filha, vá, vá, vá”. A 
auxiliar G vai. A auxiliar B (a auxiliar aprendiz) pede para a paciente 
esperar na recepção e chama outro usuário. Um pouco depois a auxiliar 
G volta confirmando que a generalista B não irá atendê-la. No final ela 
aceita passar pelo clínico C. UBS D 

 

Nesse registro podemos observar que mesmo o médico aparentemente 

perdendo progressivamente sua autonomia organizacional, ainda detém o poder de 

estabelecer alguns limites que os demais membros da equipe não possuem mais.  

E ainda, no cotidiano das UBS surgem solicitações de atenção médica 

vindo de vários lugares de produção do cuidado, como na cena abaixo quando a 

médica referenda quebra de regra ao acudir solicitação da agente comunitária, 

demonstrando que possui certos graus de liberdade e recria autonomia 

organizacional sobre seu trabalho.  

 

Logo que chegou, chamou a atenção da ACS Pv por ter trazido o 
resultado do exame de USG de um paciente pedido pela médica P. 
Pelo que entendi não é permitido ficar com documentos dos usuários, 
estes devem vir à unidade para trazê-los. A ACS meio sem graça, 
mostra o resultado para a médica P, que ignora a situação, olha o 
exame e agenda visita à família para o dia seguinte (não só pelo 
resultado do exame).UBS D  

 

Na cena abaixo, há recusa de atendimento pelo médico segundo “regras 

internas da categoria”, como a de não dar continuidade de atendimento 

começado por outro médico, reforçando o grau de autonomia técnica e 

organizacional que o médico ainda detém.  

 

A paciente que estava na sala (acolhimento) quando cheguei à unidade 
voltou no final da manhã. Passou novamente no acolhimento e ficou 
aguardando na recepção. Após um tempo de espera veio até a entrada 
perguntar à ACS se teria encaixe para a ginecologista W. A ACS 
responde que ainda era cedo para saber, pois o atendimento só iria 
iniciar às 13h (ainda eram 12h). Como dei mais atenção ela começa a 
me contar o que a levou à unidade: Há alguns dias começou a sentir 
muita cólica, procurou a unidade e foi atendida por uma das 
generalistas (não consegui identificar qual), que segundo ela 
informou, a examinou, mas não fez nada e nem pediu nenhum 
exame. Como a dor continuou seguiu a orientação de uma amiga e 
procurou atendimento em outra unidade da rede, onde foi atendida por 
um ginecologista que pediu uma ultrassonografia, prescreveu algum 
tratamento com o qual ela estava satisfeita. Porém ela agora queria 
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continuar o tratamento na unidade D, que é mais próxima de sua 
residência. Estava lá de manhã para tentar o atendimento, mas o 
médico não quis atendê-la dizendo que ela precisaria terminar o 
tratamento com o profissional que começou. UBS D  

 

Outro registro capta movimentos de resistência e defesa de ideias 

relativas à organização da unidade protagonizada por uma médica do serviço no 

intuito de preservar sua autonomia, relacionada à decisão sobre continuidade do 

atendimento de usuários. Em reunião de equipe registrada pela pesquisadora, 

há um momento que a coordenadora afirma:  

 

[gerente fala em uma reunião com equipe] “Precisamos reduzir a 
entrada na unidade, temos que rever as pessoas que não moram mais 
no território para aliviar a unidade.” (....) A pediatra (K) relata que 
atende crianças desde recém-nascidas e que agora não moram 
mais aqui e onde moram as mães não gostam da pediatra da 
unidade, por isso continua atendendo. Ela fica com dó! Sua 
postura demonstra que não irá parar de atendê-las. UBS A  

 

Em suas abordagens e reflexões sobre autonomia profissional dos 

médicos, Schraiber (1993) recupera as características centrais sobre as quais se 

estruturou o trabalho médico contemporâneo para compreensão da complexidade 

da imagem e expectativa que se criou em torno do mesmo. Ao longo do século 

XIX, a prática médica foi sendo modulada pela radical incorporação da dimensão 

científica e da configuração de normas de conduta bem estabelecidas para seu 

exercício, transformando-se em profissão, o que significou transformar a prática 

médica numa intervenção nuclearmente apoiada na atuação do seu agente para a 

produção do trabalho. Portanto, na prática médica, ganha importância 

fundamental a qualificação técnico-científica de seus agentes e seus códigos de 

ética específicos – técnica moral dependente, segundo Schraiber – tornando a 

prática como trabalho possuidor de ampla autonomia de desempenho e de 

profundo caráter intelectual. Estes atributos, desde a genealogia da medicina 

como profissão, produzem escalas de valor onde suas ações são apreciadas, 

julgadas como ações sociais valorando seus sujeitos, proporcionando distinção e 

elitização dos médicos comparativamente a outras profissões.  

Para Donnangelo (2011), uma profissão que se caracterizaria pelo 

monopólio de uma área especifica de atividade a partir de prolongada formação 
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intelectual, um sistema particular de valores que legitima e sustenta padrões de 

comportamento profissional e em cujo núcleo se encontra o ideal de serviço e o 

ideal de autonomia. (p.156). 

As cenas observadas podem estar nos revelando tentativas de 

reconstrução dos ideais da prática médica, de seus atributos fundamentais, 

diante da imposição de modelos organizativos que ameaçam a autonomia do 

trabalho médico. Poderíamos dizer que modificações na autonomia da prática 

médica, diante da crescente institucionalização da profissão, são inevitáveis, 

entretanto ao identificar perdas substanciais, próximas da anulação de certos 

atributos da autonomia médica, percebeu-se, nas observações de campo, no 

cotidiano dos serviços, um movimento de reação por parte dos médicos.  

Em outro registro, evidencia-se cena que nos diz da relação obrigatória 

com os usuários, em especial na Estratégia Saúde da Família, na qual a 

adscrição de clientela e vinculação de usuários é mais rígida. A médica fala que 

esta é uma das questões mais difíceis de lidar no serviço público, qual seja a 

impossibilidade da escolha do profissional pelos usuários, e vice-versa. Vê-se 

aqui como o tema da livre escolha ainda ecoa no imaginário médico, mesmo 

atuando em situações altamente institucionalizadas.  

 

[numa reunião de equipe] Nesse momento a (K), que é pediatra, fala 
que vai começar o ano bem e a ginecologista (N) fala que tem 44 
grávidas, que a área da azul e da verde são as mais carentes. A (K) 
fala que ela vai ter que atender a (L) [uma usuária da UBS], parece que 
ela é bem conhecida na unidade, ela tem três crianças, a (K) fala que 
não gosta dela e que é muito difícil lidar com ela. Ela olha para 
mim e fala que isso é uma das coisas mais difíceis no serviço 
público, você tem que atender qualquer pessoa. Parece que a (L) é 
uma pessoa agressiva e que sempre causou problemas na unidade, 
não falaram muito. UBS A  

 

A cena a seguir capta manifestação de incomodo do médico com “pedido 

por fora”, com certa imposição de atendimento do que ele julga não prioritário:  

 

Aguardei o médico terminar o atendimento que fazia e entrei na sala. Ele 
foi logo perguntando: 

- Você veio participar da nossa reunião? 

Respondi que sim e conversamos um pouco (eu já conhecia este médico 
em outro município que trabalhamos). 
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A enfermeira entrou na sala, e interrompeu nossa conversa solicitando 
que o médico fizesse um atestado para uma senhora poder participar do 
grupo de atividade física do centro comunitário. Ele tentou argumentar 
que não é seu papel, mas ela insistiu e contra argumentou que não 
havia outro serviço médico no território para fazer isso. Ele aceitou 
agendá-la ao longo da semana (tem algumas vagas que ficam sob 
controle do médico que faz a gestão dessas vagas com a equipe), 
mas visivelmente não gostou. UBS F 

 

Por outro lado, e na mesma cena, o profissional expressa satisfação que 

tem ao fazer o trabalho que julga ser adequado a um médico, ao comentar o 

atendimento que havia acabado de fazer: 

 

É tão bom quando o paciente passa em consulta... Consigo avaliar 
melhor, adequar a medicação... Esta senhora estava tomando 
medicação errada, e a filha disse a ela que era normal a pressão 
ficar 15x9, justificando com o fato de que a senhora “é velha”... As 
pessoas tratam os idosos como a ‘Família Dinossauro’, lembra? 
Jogam no poço de piche. UBS E  

 

Numa outra cena aparece a questão do valor intrínseco da consulta 

médica, independentemente de qualquer estratégia definida pela política de 

saúde, vejamos: 

 

Estava acontecendo alguma discussão sobre o bolsa-família. O médico 
interrompeu a discussão, alertando: “Não se pode somente ficar 
preocupado em pesar e medir a população, o propósito do Bolsa-
família é que essas pessoas possam ser consultadas.” UBS D 

 

Há cenas em que o médico claramente compara sua prática no setor 

público e no setor privado (nos planos de saúde), considerados por eles sempre 

problemáticos, apontando como lugar ideal de prática a “clínica particular”, seu 

consultório, uma realidade cada vez mais distante, mas sempre “atualizando” 

certo ideal de prática médica liberal.  

 

Converso com o médico [na UBS....]. Ele vai me contando das suas 
possibilidades no mercado enquanto médico. Me explica sobre o 
funcionamento dos convênios, e como paga-se mal os médicos, 
principalmente para especialidades que exigem um tempo de consulta 
maior, já que contabilizam-se o número, e não o tempo de atendimento 
no cálculo dos ganhos. “A gente entra de costas na consulta para ficar 
mais fácil de sair”- brinca. Explica que na clínica particular a relação é 
outra, pois o paciente exige ser bem atendido, gosta de conversar e 
paga por isso. Aqui na Ubs não é por produtividade. Recebe-se por 
hora de trabalho e, se for o caso, mais a bonificação. UBS D  



99 

Resultados 

 

 

No estudo, marco da saúde coletiva brasileira, realizado por Donnangelo 

(2011) sobre o “médico e seu mercado de trabalho”, que teve como campo de 

pesquisa os médicos da região da Grande São Paulo, entre fins dos anos 1960 e 

início dos anos 1970, a autora mostra e analisa como a ampliação do sistema de 

saúde altera a organização do trabalho deste profissional. Identifica sete modos 

de inserção dos médicos no trabalho, flagra naquele momento o mercado de 

trabalho em transição, ou seja, um processo que afeta as profissões 

tradicionalmente mais liberais, como a medicina e, em especial, nos fala da busca 

dos médicos pelas múltiplas alternativas de trabalho. Ainda neste estudo, tratou 

de caracterizar, naquele período, a heterogeneidade de tipos de oportunidade de 

trabalho para os médicos no setor de produção de serviços de saúde cujo 

principal elemento era a forte presença do assalariamento destes profissionais, 

que se aprofundou a partir de então no país. O que permanece atual no estudo de 

Donnangelo (2011) é o quanto a busca de autonomia pelos médicos é um 

elemento importante na complexa configuração do mercado de trabalho naquele 

momento e, muito provavelmente, pelas observações deste estudo, o sentido 

simbólico desta busca de autonomia pelos médicos persiste mesmo na atual 

configuração do mercado de trabalho médico.  

À medida que o trabalho médico se institucionaliza, isso é realiza-se cada 

vez mais em instituições formais, e dependente do trabalho de outros profissionais, 

a questão da qualidade dos registros médicos assume importância e passa a ser 

problematizada pelos próprios médicos, como pode se ver na cena a seguir.  

 

À tarde acompanho o grupo de hipertensão junto com a generalista B. 
Mais uma vez ela reclama dos prontuários vazios, sem informações 
pregressas dos atendimentos dos outros médicos, principalmente 
clínico. Depois do grupo vamos para a sala da gerente e lhe pergunto 
quando decidiu pela atenção básica. Ela conta que desde a faculdade 
já era uma opção considerada. (....). UBS C 

 

Numa outra cena  

 

Após a palestra a médica chama um a um. Com o prontuário em mãos 
conversa com os usuários enquanto refaz a receita. Sentei um pouco 
afastada de sua mesa, mas logo ela me chama para mostrar como está 
preenchido (ou mal preenchido) o prontuário da paciente, que dá última 
vez foi atendida pelo clínico da unidade. A letra é ilegível e tudo está 
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resumido em duas ou três linhas. Como a paciente não levou a 
última receita e não consegue dizer exatamente o que está usando, 
as anotações seriam de grande valia. A médica diz que há 
diferenças importantes das anotações de um médico generalista 
para um especialista. Mas que também as consultas deste segundo 
são mais rápidas, apesar de lembrar que mesmo atendendo a 25 
gestantes por período, que as anotações da ginecologista W são muito 
completas. Por outro lado, as de outros dois colegas não se pode 
contar pelo pouco que escrevem e pela letra. O resultado é que a 
mulher, ainda que esteja com a pressão normal, deverá comparecer 
ao posto 3 vezes por semana para verificar a pressão. Logo começa 
a chover torrencialmente e a médica avisa a todos, que como não terão 
mesmo como ir embora, que agora ela vai mais devagar. UBS C 

 

Nessas duas cenas, é possível observar a velha questão da “letra ruim do 

médico” e ausência de registros dos atendimentos anteriores como um problema 

bem conhecido nos serviços de saúde. Os registros em saúde revestem-se de 

importância desde o nascimento da prática clínica na medida em que os 

profissionais de saúde sentiram necessidade de recorrer à história clínica e 

evolutiva para acompanhar os doentes. O prontuário tratado como registro em 

saúde é definido como documento único constituído de informações, sinais e 

imagens registradas, geradas com base em fatos, acontecimentos e situações 

sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, 

sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao individuo. E 

consolida-se como fato importante à medida que os médicos vão perdendo sua 

autonomia organizacional.  

No estudo de Vasconcellos et al. (2008) sobre a qualidade de registros nos 

prontuários da atenção básica, foram analisadas informações de atendimentos 

registradas em prontuários em UBS de quatro municípios selecionados do estado 

do Rio de Janeiro. Referenciados por critérios propostos por Romero e Cunha 

(2006), os resultados são apresentados em escore a partir dos seguintes critérios 

de avaliação de completude do preenchimento (percentual de informação 

ignorada/ausente), de variáveis selecionadas: - excelente (menor que 5%), bom 

(5% -10%), regular (11% -20%), ruim (21% -50%) e muito ruim (mais que 50%). 

Destaco alguns resultados do estudo: foi verificado registro muito ruim dos 

atributos sociais como situação familiar, escolaridade e ocupação nos prontuários 
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de todos os municípios estudados; em relação às variáveis características do 

processo de atendimento registradas em prontuários de mulheres acima de 19 

anos (o peso, pressão arterial e realização dos resultados de colpocitologia) 

somente esta última apresentou registro um pouco acima de 50% dos 

atendimentos. Nos atendimentos de portadores de hipertensão arterial e/ou 

diabetes observou-se que o registro do peso é muito ruim em todos os 

municípios, apresentando completude abaixo de 50%, e em dois municípios o 

não-registro ocorreu em mais de 90% dos atendimentos. Da mesma forma, o 

registro da medida da pressão arterial foi considerado ruim. Em prontuário dos 

atendimentos de portadores diabetes verificou-se que o registro do valor da 

glicemia foi muito ruim de forma homogênea nos quatro municípios. A medida do 

perímetro da cintura tem registro praticamente inexistente nos prontuários. A má 

qualidade dos registros sugere baixa preocupação com a continuidade da 

assistência, e mesmo com comunicação para o trabalho em equipe. Ademais, o 

flagrante de cena acima captada pela pesquisadora de campo sinaliza que 

persistem como problema os registros de atendimento dos usuários na atenção 

básica, particularmente na perspectiva de continuidade do cuidado.  

Com os avanços das tecnologias da informática tem havido aposta no 

campo da gestão na incorporação destas nos serviços de saúde para registros de 

dados da produção na saúde. Aposta inclusive do registro informatizado como 

forma de melhoria na qualidade dos registros para a comunicação entre os 

profissionais. Esta captura de informação tem avançado até alcançar o momento 

do encontro usuário-profissional de saúde em ato, ou seja, durante o atendimento. 

No caso dos médicos, a criação do prontuário médico eletrônico para o registro de 

dados durante a consulta. No estudo de Teixeira (2012), realizado em Portugal, 

com sistema informatizado até o consultório médico nos serviços da Atenção 

Primária, observou-se que os registros no computador ocupam grande parte da 

atenção, do olhar e do tempo do médico durante a consulta em detrimento da 

escuta do doente e da explicação de sua situação clínica. A autora observa e 

analisa que os registros no computador estão a “reconfigurar os doentes em 

objetos de procedimentos médicos” e “que os doentes tornam-se menos uma 
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pessoa e mais um diagnóstico biomédico para ser gerido pelo sistema” (p.139). 

Bom registro de características dos atendimentos via sistemas de informação 

podem resolver algumas questões para gestão, e mesmo lacunas da 

comunicação entre profissionais, mas há indícios de que pode mais atrapalhar do 

que contribuir para bons encontros entre profissionais de saúde e cidadãos, no 

caso aqui abordado, entre médicos e usuários.  

Em outra cena, na mesma unidade, no registro da discussão sobre 

trabalho em equipe, observam-se falas dos médicos que demonstram 

incompreensão, desconforto e desencontro com outros trabalhadores diante das 

propostas de trabalhar em equipe. Parecem dizer-nos sobre sentimento de certa 

invasão em sua autonomia técnica, na atividade clínica compartilhada, ou seja, o 

estranhamento com a gestão também denuncia a sensação de perda de 

autonomia técnica. 

 

Na continuação da reunião a orientadora [do curso de especialização em 
saúde da família] pergunta: 

- Como fazer desse caso [um caso complexo que exigiria uma ação mais 
coletiva] uma experiência multidisciplinar? 

[o ginecologista responde] - Me considero um bom médico. Espero 
me aposentar logo. O negócio tá decadente. O nego abriu a carteirinha 
do pré-natal porque a paciente disse que estava grávida e foram 
pedindo exames. Ela tinha uma síndrome de ovário policístico e 
“Beta-HCG” negativo. Se ela sente dor e alguém abre: cadê o feto?! 
Se alguém pega essa carteirinha dá processo pra alguém aqui dentro.  

 - Mas tinha o ultrassom..., [diz a enfermeira]. UBS D  

 

Outra cena registra contradição entre discurso e prática da médica 

demonstrando insatisfação e fragilidade de vinculo com seu trabalho. 

 

[numa conversa com médica generalista]. Está animada com a 
possibilidade de atender os casos de psiquiatria em conjunto com a 
nova psiquiatra. Porém, enquanto a psiquiatra começa a atender, [em 
outra sala] ela procura na internet por um aquecedor para seu 
banheiro. Um pouco antes de dar 16h a generalista R, que [é uma médica 
cubana] entra na sala se despedindo. Depois que sai a generalista B vira 
para a administradora e comenta: “queria ser médica lá em Cuba, a essa 
hora e já está indo embora!”. A administradora não responde nada. UBS C 
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Numa discussão sobre atendimentos vindos do acolhimento (demanda 

espontânea) os médicos avaliam que atendem bem na unidade básica, mas são 

pouco resolutivos. Reforçam sua percepção de pouca autonomia, mesmo para 

casos mais simples. 

 

[Numa reunião de equipe] A enfermeira reafirma que lá (pronto socorro) os 
pacientes vão sem queixas. Quando os pacientes têm queixas, eles vão 
direto ao pronto socorro. “Quando eu era auxiliar eu fazia acolhimento e as 
queixas não eram queixas clínicas assim. Era acolhimento! Exames de 
rotina... Mas aqui são muitas queixas agudas!” Ao perguntar sobre como 
está a urgência e emergência na região eles confirmam que o único 
hospital está abarrotado e que as pessoas sem dúvida procuram a 
unidade antes de ir até lá. “Até porque a gente atende bem! Afirma o 
clínico. “Atende bem, mas é pouco resolutivo não é M? A gente 
manda paciente com frieira ao pronto socorro!! Responde a 
enfermeira”. “Mas atende bem!” Reafirma o médico. UBS B  

 

Na cena registrada abaixo provavelmente a profissional estava antecipando 

a dificuldade de “coordenar o cuidado a partir da atenção básica” como posto nos 

documentos oficiais, em particular o desalento diante da não comunicação entre 

profissionais ou serviços no atendimento do mesmo paciente. Entretanto, 

“sobraria” para os médicos da atenção básica as consequências dos (não/mau) 

atendimentos realizados em outros níveis do sistema de saúde, esta dificuldade 

incide também na autonomia técnica do profissional:  

 

Os casos discutidos [na reunião de equipe] são basicamente de idosos, 
acamados, gestantes, bebês e puérperas. Discussões sempre centradas 
nas doenças, nos medicamentos, nos exames e encaminhamentos para 
especialidades. Ao ser apresentado um caso de insuficiência cardíaca a 
médica reclama, que não tem vontade de fazer mais nada sobre ele, 
pois já avaliou o caso, viu que precisava de internação e o caso foi 
devolvido pela UPA. O pastor então levou a mulher para o Hospital 
Especializado HESp 1 e ela ficou três dias internada. O enfermeiro se 
mostra preocupado, pois a paciente está com duas receitas, tomando 
medicação que não são compatíveis, uma da UPA e outra do 
hospital. A médica, apesar de desanimada, manda agendar a visita 
para rever e compatibilizar a medicação. UBS D  

 

A Organização Mundial de Saúde (2008), na publicação intitulada 

“Relatório Mundial de Saúde 2008: Cuidados primários agora mais do que nunca”, 

apresenta proposta de reorganização dos sistemas nacionais de saúde, e 

defende que a atenção primária ou os cuidados primários em saúde devem ser 



104 

Resultados 

 

 

pensados como ordenadores e coordenadores do cuidado em saúde dada sua 

posição de centralidade na constituição das redes de cuidado. Hartz e 

Contandriopoulos (2004) dizem que a “integração propriamente dita dos cuidados 

consiste em uma coordenação durável das práticas clínicas destinadas a alguém 

que sofre, para assegurar a continuidade e globalidade dos serviços requeridos 

de diferentes profissionais e organizações, articuladas no tempo e no espaço, 

conforme conhecimentos disponíveis”. Almeida et al. (2010) ao apresentar 

resultados de parte do estudo intitulado Estudo de Caso sobre a implantação da 

Estratégia Saúde da Família em Grandes Centros Urbanos (2008) analisa a 

dimensão “integração entre níveis assistenciais” colocando coordenação 

assistencial como um atributo organizacional dos serviços de saúde que se traduz 

na percepção de continuidade dos cuidados na perspectiva do usuário. No 

mesmo sentido, estudo conduzido por Escorel et al. (2007) em dez municípios 

brasileiros com população superior a 100.000 habitantes avaliando a Estratégia 

da Saúde da Família concluiu que “A existência de mecanismos de integração, 

contudo, não era suficiente para garantir um sistema de referência em pleno 

funcionamento. Em sete das cidades estudadas, menos de 15% dos profissionais 

das equipes concordaram “muito” com a afirmativa de que o Saúde da Família 

conta com um sistema de referência e contra-referência” (p.163) 

Ainda neste tema, Magalhães Junior e Pinto (2014), gestores do SUS, 

compartilham dessa última definição dizendo que a coordenação do cuidado 

deve ser atributo do sistema, tendo a atenção básica papel importante, mas não 

exclusivo, na garantia desta articulação. Neste artigo os autores mostram 

resultados de avaliação do primeiro ciclo do PMAQ-AB (Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica instituído pelo Ministério 

da Saúde (Brasil 2011) através de dados secundários advindos de 53% das eAB 

(equipes da Atenção Básica) do país. Dentre as informações coletadas destaco 

alguns indicadores de ordenamento de acesso, em especial quanto à 

comunicação e a troca de saberes entre os profissionais de diferentes pontos do 

sistema para constituir uma rede de atenção. Quando perguntados (eAB) sobre 

a frequência de contatos relacionadas ao cuidado apenas 15% responderam 
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“sempre”, 52% “algumas vezes” e 33% “nunca”. Quando a pergunta se inverte, e 

se questiona sobre a comunicação entre profissionais da AE para AB, os 

números pioram com 6% para “sempre”, “algumas vezes” 42% e “nunca” 52%. 

Os modos mais citados de comunicação foram os instrumentos de referência e 

contra referência (83%) a discussão de casos (35%) e reuniões técnicas com 

especialistas da rede (26%). Os autores concluem que há insuficiência de 

mecanismos de diálogos, de informação e de comunicação entre profissionais 

dos diferentes pontos de atenção para efetivar tanto a ABS como a responsável 

pela coordenação do cuidado, quanto para a construção das redes de atenção. 

Outro ponto estudado por estes mesmos autores foi quanto os usuários, 

ao serem entrevistados, percebiam a ‘lembrança’ do profissional sobre a última 

consulta que realizaram. Trinta e dois por cento dos usuários (32%) disseram 

que os profissionais “nunca” se lembram dos acontecimentos da última consulta, 

mesmo quando atendidos na mesma UBS, 48% disseram que “sempre” se 

lembram e 16% às vezes. E ainda se sua equipe conversou com ele (usuário) 

sobre atendimento fora da UBS, 47% disseram que não, 13% algumas vezes e 

40% todas às vezes. Estes dados são indicativos da dificuldade da AB em 

propiciar a continuidade de cuidado, preceito constitutivo do seu trabalho.  

O estudo realizado por Cecílio (Brasil, 2005), para Agência Nacional de 

Saúde Suplementar ANS – Ministério da Saúde, sobre processos 

microrregulatórios neste setor, demonstra que os médicos sempre que podem 

disputam com a burocracia - a regulação - das instituições a construção do 

cuidado. Ou seja, os médicos vão construindo “territórios profissionais” a partir 

de seu lugar de trabalho (consultório) utilizando redes de contatos informais, 

buscando indicar ‘colegas’ e serviços de sua confiança para produzir o cuidado 

que julgam necessário para seu paciente. A investigação aponta ainda que a 

comunicação do médico com outros profissionais especialistas amplia as 

possibilidades dele manter a coordenação do cuidado do seu paciente. A 

ausência da possibilidade de comunicação verificada nas medidas normativas 

mais rígidas de acesso a outros serviços especializados, como aquelas 

utilizadas na concepção e operacionalização das linhas de cuidado, na vertente 
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programática da atenção na ABS, pode, portanto, trazer impactos negativos 

para construção de redes de cuidados mais singulares e coordenadas a partir da 

própria atenção básica. 

Dentre os achados da primeira pesquisa utilizada neste estudo – as 

múltiplas lógicas de construção do cuidado: indo além da regulação governamental 

de acesso e utilização dos serviços de saúde - merece menção aqui o achado 

relativo à percepção dos usuários quanto ao papel da atenção básica como 

ordenadora do cuidado. Nessa investigação emergiram com força nas narrativas de 

vida dos usuários as dificuldades de acesso, vivenciadas por eles, aos serviços e 

ações de média e alta complexidade; ficaram evidentes, ainda, as incertezas 

sobre o rumo dos seus percursos de cuidado diante do encaminhamento para 

outros serviços especializados, via regulação governamental. Os usuários nos 

dizem o quanto as equipes da atenção básica, em particular os médicos, lhes 

parecem desinformados e são tão impotentes quantos eles na definição dos 

rumos de cuidado, portanto, uma impotência compartilhada, ou como 

denominamos a “rede básica como espaço da impotência compartilhada entre 

equipe e usuários” (Cecílio et al., 2014 - p.81) 

A impossibilidade de dar continuidade ao cuidado do paciente, e de 

manter o controle sobre a situação de adoecimento diagnosticada, ou seja, do 

exercício da clínica parece ser um dos elementos que melhor elucidaria a 

reflexão que os médicos fazem sobre a perda crescente de autonomia. Para 

este profissional não é a discussão sobre a possibilidade da AB ser a 

coordenadora do cuidado que interessa, mas sim a dificuldade que eles 

encontram em manter a condução do “caso”. Esta situação acontece tanto pelas 

dificuldades do sistema em dar repostas em tempo hábil ao acesso aos outros 

pontos da rede quanto, pelos aspectos organizativos e gerenciais da AB, que 

acabam por restringir o papel do médico na coordenação do cuidado.  

Na política colocada para a AB, há, além de uma proposta de maior 

compartilhamento do cuidado com a equipe, uma tentativa de racionalizar a 

assistência à saúde via dispositivos organizacionais e gerenciais de 

estabelecimento de fluxos e regras para o cuidado (a agenda, o tempo de 



107 

Resultados 

 

 

consulta e a adscrição de clientela são exemplos disto). Com vimos nas diversas 

cenas registradas, os médicos estranham e se ressentem com estas iniciativas de 

se institucionalizar o cuidado em saúde, pois para eles, são percebidas como uma 

ameaça a sua autonomia profissional, tirando-lhe de alguma forma a primazia 

assistencial (conduzir o caso) ou a possibilidade de gerir seu trabalho como na 

atuação mais liberal da prática médica.  

Schraiber (1993) argumenta que ao lado da importância que a medicina 

foi adquirindo como prática bem-sucedida, nos momentos de emergência dos 

Estados Nacionais, ao lidar com a força de trabalho em escala social, tanto por 

reparação da força produtiva das pessoas quanto por influenciar em suas 

consciências, esta também se reveste como prática produtora de coesão social, 

por instaurar disciplinas normalizadoras da vida na sociedade. Por essa e outras 

características históricas os médicos mantiveram-se em posições de destaque 

na sociedade enquanto operavam suas práticas como “artesãos”, uma vez que 

conservam o domínio e a apropriação individual de um saber-fazer, bem como o 

monopólio da prática. Assim, é construída a representação sobre o trabalho 

médico como “prática liberal” no sentido de ação de homem livre (p.182). A 

autora analisa o processo histórico de transformação do modelo de prática dos 

médicos no Brasil iluminando diversos aspectos, dentre os quais se destaca que 

a década de 1960 representa o momento histórico em que acontece o 

deslocamento definitivo do modelo liberal de prática médica para o modelo da 

medicina tecnológica e empresarial. Movimento social este marcado pela 

industrialização crescente no país e ampliação de massa urbana de 

trabalhadores que necessita e pressiona por acesso aos serviços médicos e, por 

outro lado, pela intervenção do Estado brasileiro na regulação da produção de 

serviços médicos inclusive com participação direta e ampla na produção de 

serviços, além de financiar a implantação das empresas médicas. Configura-se 

mercado de trabalho para os médicos com mudanças substantivas nos modos 

de inserção e realização da prática. Schraiber (1993) observa em seu estudo 

que neste período os médicos posicionam-se e atuam no sentido de manter-se 

num padrão muito próximo ao modelo liberal, que se consolida então, como 
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ideal de padrão de prática desejável. Nestas situações de retração de prática 

liberal no mercado ocorre reordenamento da autonomia médica, reconstruída de 

tal modo que possibilita aos médicos deterem o controle parcial de sua produção 

individual imprimindo ao trabalho uma organização mais próxima possível da 

forma liberal de produção de serviços. Organização esta que retenha elementos 

das situações de trabalho mais liberal enquanto ideal reconstituído: “Mudar, sem 

mudar essencialmente, constituir movimento de transformação, mas buscando 

fixar padrões de atuação e identidade: assim é pretendida a atualização dessa 

prática profissional por seus agentes” (p.123). 

A cena seguinte capta posicionamento de um médico que diz estar num 

lugar (UBS) onde “não faz medicina” em contraposição ao trabalho na UTI de 

um hospital onde se faz “medicina de verdade”, sinalizando primeiras indicações 

de como o médico “estranha” a rede básica como lugar “ideal” de trabalho. Um 

lugar - a atenção básica, a saúde pública – onde não gostaria de estar.  

 

Essa é a primeira vez que encontro esse médico generalista. Ele não 
circula muito pela UBS, não vai à reunião de equipe. Depois ele mesmo 
diz que trabalha o período de pouco mais de uma hora e meia. Ele olha 
minha garganta e vê uma infecção forte e me receita uma benzetacil pra 
ser tomada na hora. Eu me apresento a ele, que fica interessado na 
pesquisa, e conversamos por um tempo. Ele fala da completa desilusão 
que ele tem da saúde pública. Fala que tudo é encabeçado por uma 
politicagem corrupta. Um paciente chega com suspeita de câncer 
para fazer uma endoscopia que demora 2 anos... não sabe o que 
dizer aos pacientes, indica a ouvidoria. Não acha que está fazendo 
medicina ali. Está lá para garantir sua aposentadoria, como a maioria 
dos médicos. Trabalha o turno de 1 hora e meia e faz render mais que 
quem fica mais tempo. Trabalha na UTI de um hospital onde sente que 
pode viver a medicina de verdade. UBS D  

 

Talvez esta cena possa, em alguma medida, sintetizar os aspectos 

elencados neste bloco sobre como o médico percebe sua autonomia ameaçada 

no espaço da ABS, seja porque não controla sua agenda, nem sua clientela, seja 

porque o cuidado em saúde neste espaço tende a ser mais compartilhado e 

permeável a distintos modelos organizacionais que podem interferir, e interferem, 

em sua prática. Além disto, a prática médica na AB é invadida o tempo todo pela 

vida dos usuários, com suas mazelas de dor e de sofrimento, por diferentes 

situações de vida que escapam do “controle médico”, e põem em cheque o seu 
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próprio saber sobre a saúde e a doença, pois são complexas e de difícil solução. 

São problemas e necessidades de saúde que a biomedicina isoladamente não 

consegue responder (Cecílio, 2001). Tais necessidades de saúde e interferências 

organizacionais não são percebidas do mesmo jeito no espaço hospitalar, em 

particular num serviço mais especializado como a UTI. Ali, o médico sente que 

tem maior controle sobre o cuidado do paciente e tem a sensação de exercer de 

forma plena sua autonomia, ou seja, lá ele vive a “medicina de verdade”. 

 

Tensões e estranhamentos produzidos pelo modelo de atenção 

Logo nos momentos iniciais da investigação, numa reunião de apresentação 

da pesquisa pelos pesquisadores, quando estava presente toda a equipe da UBS, 

a manifestação de uma médica deu indicações sobre o quanto o “modelo de 

atenção” adotado pelo Ministério da Saúde, em particular a Estratégia da Saúde 

da Família, poderia receber interpretações ou sentidos bastante diferentes 

quando operado pelas equipes, em particular pelo médico. Vejamos a cena: 

 

(.....) uma médica intervém e pergunta com um tom que parecia ora 
autoritário, ora preocupado e desconfiado: “Vocês vão entrar em 
consulta médica?”. Explica que tem toda a questão de vínculo e sigilo 
com os usuários, cita questões éticas como o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido querendo saber mais informações de como se dará 
este processo e quem se responsabilizará por assiná-lo (“É a 
coordenadora que vai assinar por nós?”). Neste momento parecia que 
ela estava se opondo a esta observação, mas no momento seguinte 
pondera: “Acho que tem que entrar”, justificando que caso a pesquisa 
não faça esta opção pode ter uma visão parcial do trabalho médico nas 
UBS’s e da relação que estabelecem com o usuário. Finaliza sua fala 
dizendo: “É bom saber dos médicos e o quanto é diferente o 
trabalho do médico da Atenção Básica/Saúde da Família com o 
que está escrito nos documentos”. UBS F. 

 

Uma pesquisadora registra uma cena em que uma “orientadora de 

aprendizado” participa de uma reunião de equipe da unidade (em transição de 

modelo de atenção) e o médico demonstra desconforto com a discussão: 

 

- Estou vendo que as pessoas estão ficando quietas. É um desafio 
trabalhar em PSF, fazer com que todos participem da reunião [reforça a 
orientadora].  

- Primeiro que aqui não é PSF, está sendo implantado. Não tem 
equipe completa [diz o ginecologista] 



110 

Resultados 

 

 

- Mas aqui é uma equipe, ou não é? Foi o que me disseram. [reafirma a 
orientadora]  

- É uma equipe em adaptação. Todo mundo está aprendendo. Já trabalhei 
na vila X muito tempo, então estou acostumada. Está todo mundo muito 
em fase adaptação, é tudo muito novo. Até eles se acharem eu não posso 
ficar palpitando. Eu espero que a própria pessoa perceba que aquilo que 
ela tá fazendo não é muito legal, depois eu entro com alguma ideia que eu 
já vi.[comenta um auxiliar]  

- Tem alguma sugestão de como se aproximar da forma de trabalhar do 
PSF? [pergunta a orientadora] 

- As coisas foram jogadas muito “em cima”. “Toma os casos e vai embora 
trabalhar como PSF!” [responde a auxiliar de enfermagem] 

- Está faltando o básico: qual é a função do PSF? [pergunta o 
ginecologista] 

- É uma velha estrutura com uma nova proposta [comenta a dentista]. 

- Não é que alguém chegou e disse: “olha a partir de agora vocês devem 
trabalhar dessa forma” e explicou e a gente aprendeu. Funciona assim: 
“Você tá fazendo errado, a culpa é sua e pronto!” [fala a ACS 1]. UBS D 

 

De forma recorrente surgem reflexões dos médicos sobre o papel da 

atenção básica quando se refere ao atendimento médico das demandas 

espontâneas dos usuários, em especial das doenças agudas ou outras 

necessidades fora dos agendamentos programáticos. O acolhimento como 

dispositivo de organizar a busca dos usuários por atendimento é frequentemente 

questionado. Argumentam que o atendimento das demandas agudas reduziria a 

qualidade do atendimento ao tirar espaço do trabalho mais preventivo da atenção 

básica. No acolhimento, os enfermeiros são colocados na posição de “decisores” 

das situações e agravos trazidos pelos usuários, gerando conflito com os médicos 

em muitos momentos, como podemos perceber nas cenas abaixo: 

 

Estava conversando com o médico que havia chegado a poucas 
semanas pelo programa mais médicos [na UBS..]. Durante a conversa 
ele externou sua insatisfação com o modelo do município A fazer 
atenção básica. Falava que era impossível fazer medicina de família pela 
forma que o serviço previa a porta aberta. 

“O papel da atenção básica é orientar, educação em saúde, não tem 
como fazer isso com a porta aberta do serviço! Isso deveria ser 
papel do PS... Como vou atender um paciente se tenho outro na 
sala de emergência?”  

Pela sua fala, o papel da unidade de saúde não é de garantir a maior 
resolutividade possível, mas a de garantir o atendimento ao agendado 
era a forma de operar da unidade de saúde para com o território 
segundo ele. Para ele, as queixas agudas deveriam seguir para um 
serviço próprio para isso. Ele estava realmente irritado com isso. 
Afirmava que isso inviabilizava um cuidado de qualidade.... Falava 
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que nos outros municípios que trabalhou antes de vir para o 
Município A, as coisas funcionavam conforme deveria ser. Parece 
que trabalhou em duas cidades antes de vir pra cá. UBS B  

 

Novamente esta situação surge: 

 

[Numa conversa com o médico] Perguntei porque era considerada uma 
vaga, se não levava 15 minutos o atendimento. O médico fica exaltado: 
“Por que eu não prestei concurso para trabalhar em Pronto 
Socorro! Se eu quisesse trabalhar em pronto socorro, eu prestaria 
concurso para lá. Eu trabalho em PS, e quanto estou lá eu atendo 
todo mundo, mas eu não quero trabalhar assim aqui! Se começar a 
atender todas as queixas que chegarem, isso aqui vira um PS!”. A 
opção de atender as queixas agudas que chegavam eram para ele um 
transtorno na qualidade do seu trabalho. O excesso de demanda que iria 
se tornar, caso ele atendesse às queixas agudas, claramente o 
incomodava. A visão de atenção básica para ele era uma atenção básica 
que conseguisse resolver os problemas do paciente, oferecendo um 
tempo e uma escuta adequada. Não oferecer isso, significaria uma 
sobrecarga de trabalho e má qualidade. “Esse não é o papel da 
Atenção Básica!” afirmava ele. No entanto, ele claramente não 
problematizava se o papel do enfermeiro no acolhimento (que atendia a 
todos os que apareciam) era atenção básica, como também 
desconsiderava a realidade dos atendimentos de urgência e emergência. 
Ele sabia das más condições de trabalho no Pronto Socorro como 
também sabia que lá essas queixas eram muitas vezes ignoradas e o 
paciente era novamente encaminhado a unidade de saúde. Os 
enfermeiros ficavam responsáveis por todas as queixas de Pronto 
Socorro, que os médicos se negavam a atender por considerar que 
eles não prestaram concurso para PS. UBS B 

 

Ainda nesta unidade 

 

[Na reunião de equipe, num] certo momento entra outra clínica. Ela 
entra na conversa afirmando que o que irá acontecer é que os 
pacientes passarão pelo acolhimento e serão encaminhados 
diretamente aos médicos. Ela repete a fala “eu não prestei concurso 
para urgência e emergência”. Os enfermeiros e médicos estão 
claramente exaltados com essa discussão. A médica continua 
argumentando que o acolhimento irá apenas repassar ao médico as 
consultas, dando o sentido que os enfermeiros do acolhimento não 
iriam se preocupar em resolver as coisas que aparecessem. UBS B  

 

Na cena a seguir há o registro de um momento de reunião programada 

para atividade de grupo tipicamente de promoção e prevenção à saúde, onde a 

fala da médica participante demonstra frustração, chegando a se emocionar e 

chorar, como se estivesse fazendo “algo errado” ao se ocupar de atividades de 

promoção e prevenção.  
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Aproveitei para acompanhar a reunião de tabaco, quem coordena o 
grupo é a Dra. (C) da equipe verde. A reunião começou com a presença 
da N(apoio), a Dra. (C), a ACS (L) e eu. A Dra. (C) falou que o grupo 
chegou a ter 15 pessoas e que agora aparece um e outro. Ela estava 
nervosa, falou que está muito desanimada com a unidade. Relatou que 
trabalhava em (município X) e que funcionava diferente a unidade, 
aqui parece que você está fazendo algo errado em tentar fazer algo. 
E que na unidade os mais envolvidos são os ACS. Nesse momento ela 
começou a chorar muito, a N conversou bastante com ela e ela começou 
a se acalmar. UBS A  

 

Com a transição epidemiológica das populações no último século, 

passando do predomínio de doenças infecciosas de caráter mais agudo de 

acometimento, para doenças crônicas de caráter mais permanente, mudam-se 

as exigências para a organização do trabalho em saúde e em particular o 

trabalho médico. Gomes (2010) ao retomar e atualizar os estudos de Schraiber 

sobre as transformações mais recentes da prática médica, e fazendo uso do 

conceito de alienação de matriz marxista, atualizado por Luckacs, aponta vários 

“estranhamentos” dos médicos em relação à sua prática, entre as quais a 

passagem do médico “salvador” ao médico “reparador” para referir-se aos 

impactos desta transição epidemiológica sobre o trabalho médico. Identifica as 

diferentes necessidades do agir médico sobre situações mais agudas de 

adoecimento (salvador), em contraponto às situações de adoecimento crônico 

advindo da maior sobrevida das populações (reparador). Segundo o autor:  

 

(....) desenvolve-se um complexo processo de transformação dos 
carecimentos apropriados como novas/renovadas necessidades em 
saúde composto por diversos movimentos, entre os quais aponta: 
tendência de predomínio de condições crônicas de adoecimento sobre 
as agudas; incorporação de práticas preventivas de cunho individual à 
clínica; e integração recente de antigas condições de sofrimento sob o 
âmbito das práticas de saúde. (p.186). 

 

Por outro lado, cabe ressaltar que no Brasil vivemos situação “imperfeita” 

de transição epidemiológica dada à desigualdade social que marca a construção 

de nossa sociedade, de tal maneira que convivemos com adoecimentos agudos e 

crônicos, seja por más condições de vida e ocorrência de doenças infecciosas, 

ainda presentes, seja por dificuldades de acesso oportuno e qualificado aos 

serviços de saúde. Em tese, a prática médica nas unidades básicas de saúde 
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caracteriza-se pelo contato com as mesmas pessoas, as mesmas famílias, a 

mesma comunidade onde acontece a produção da vida de forma continuada no 

tempo. Assim sendo, no andar da vida destas pessoas as necessidades de 

saúde, incluindo a necessidade de atenção médica, podem surgir a qualquer 

momento e serem das mais variadas naturezas. Sendo princípio e diretriz política 

da atenção básica que ela alcance as populações mais vulneráveis socialmente, o 

sofrimento e adversidades vindas das condições de produção da vida nestes 

lugares se apresentam inexoravelmente nos encontros entre profissionais de 

saúde e usuário. O “social” invade o espaço clínico cotidianamente, em especial 

nas unidades básicas de saúde. No contraponto, nas unidades de emergência, no 

pronto socorro, a objetivação do corpo doente (desencarnado do social) se torna 

mais “natural” dado o não necessário compromisso com a continuidade da 

atenção, além de certa distância dos motivos e formas de adoecimento, o que se 

pode observar pelo acolhimento ali realizado expresso na classificação de risco 

com base essencialmente biomédica.  

A recusa e o estranhamento dos médicos com o acolhimento, como 

dispositivo para acesso das pessoas nos diversos momentos de suas 

necessidades de saúde na UBS, podem estar fortemente vinculados à formação 

médica, hegemonicamente no campo da biomedicina com suas padronizações e 

lógica do olhar sobre o corpo doente de forma isolada, denunciando a ausência 

de instrumentos para os médicos lidarem com a dimensão social presente no 

sofrimento e adoecimento das pessoas. Por outro lado, é possível reconhecer 

uma evidente adesão ao discurso e lógica preventivista dos vários “modelos” de 

atenção primária que, construídos sobre as premissas da Medicina Preventiva, ou 

dos preceitos da Programação em Saúde, têm sido experimentados no nosso 

país. Tais modelos apresentam fortes componentes normatizadores, apontando 

como único, senão preponderante papel para a atuação médica nos serviços de 

atenção primária, exatamente sua contribuição para as atividades de prevenção 

ou atuação com determinados grupos populacionais recortados por critérios 

epidemiológicos, de algum modo desqualificando as atividades mais clínicas, 

ditas “curativas”. Seria a radicalização, na atenção básica, do “discurso médico-
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preventista”, nos moldes apontados por Arouca (2003), de algum modo atualizado 

no modelo Programação em Saúde como apontado por Campos (1991) 29 . 

A “porta aberta” aos usuários, trazendo suas mais variadas demandas, 

compete com as ações programáticas, protocoladas e exigidas pela gestão na 

atuação dos médicos e equipes, tornando os modos do uso do tempo de 

dedicação dos profissionais (mais para prevenção ou mais para consultação) uma 

questão central e tensa para a organização do serviço. Aqui, seria possível 

afirmar que as equipes das unidades, incluindo o médico, vivenciam um modelo 

de atenção preconizado nos documentos do Ministério da Saúde que é portador 

de duas lógicas diferentes: uma que valoriza as ações de promoção, prevenção, 

de recorte mais programático, e o outra, mais voltada para atividades clínicas, de 

consultação, de trabalho com o adoecimento, traduzida em “demanda 

espontânea”. Enquanto formulação teórica tal modelo parece inatacável, mas de 

difícil operacionalização nas situações concretas de carências de toda ordem 

vividas pelos serviços de atenção básica, pressionados pela demanda da 

população. A prática do médico se insere, com certeza, nesse território de 

tensões, e isso a pesquisa parece ter captado com muita sensibilidade nas várias 

cenas registradas.  

Nesta próxima cena, ficam evidentes as dificuldades da equipe de lidar com 

famílias em situações sociais complexas e dramáticas, em especial envolvendo 

crianças em sofrimento. Médica fala da sensação de impotência (“não sei o que 

fazer”) e medo, parecendo avaliar que se esgotam os instrumentos médicos e da 

equipe para lidar com a situação. Aqui o agir médico é posto em cheque, pois não 

há uma intervenção biomédica em si que de conta da situação de vida, de pobreza, 

de vulnerabilidade, que vários pacientes da UBS trazem, “aqui é vida que invade o 

locus da saúde”, ele já não é ‘estéril’, disciplinado e controlado. 

                                                           
29 São bem conhecidas as críticas feitas por Gastão Wagner de Sousa Campos aos pressupostos do 
modelo de Programação e Saúde ao criticar o livro “Programação em saúde hoje”, organizado por 
Lilia Blima Schraiber, e publicado pela editora Hucitec. Nele, o autor critica, centralmente, a 
pretensão da Epidemiologia, saber operatório central da Programação em Saúde, ser capaz de 
captar, de modo ampliado, as necessidades de saúde das pessoas.  
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[no acolhimento – recepção] (....) chegou uma mãe com uma criança que 
estava na escola e ela foi chamada por que ele estava com dor de 
cabeça, ela foi olhar a agenda para encaixar, encaixou a criança e a 
enfermeira (S) começou a fazer o acolhimento. E de repente entra uma 
senhora (V) com certa idade muita rápido na sala com uma criança no 
colo. A auxiliar (M) perguntou o que estava acontecendo, ela falou que a 
criança não está muito bem e ela não aguenta ver, pegou a criança da 
casa do sobrinho e a trouxe. A enfermeira (M) perguntou se ela avisou 
alguém que iria trazer a criança e ela falou que não, mas que a mãe 
vocês sabem está por ai. 

Elas pediram para a senhora (V) ficar calma que a médica já ia ver a 
criança por que ela estava muito nervosa e trouxe a criança sem 
documentos, falou que passou na frente da casa do sobrinho e viu que 
ela não estava bem. Elas encaixaram e fizeram o acolhimento. A 
pediatra (K) entrou na sala e viu a criança e falou que a medicou semana 
passada, ela pegou o prontuário e a levou para a consulta. 

As auxiliares (Z) e (M) começaram a contar a história da criança que 
chegou com a senhora (V), elas falaram que a mãe vive na rua é usuária 
de drogas e usou drogas a gravidez inteira e o pai que é sobrinho da 
senhora (V) está preso. A menina estava internada com pneumonia, saiu 
faz um mês. Elas falaram que é muito duro ver essa situação. A pediatra 
(K) voltou do atendimento e falou: não sei o que fazer acha que 
tenho de acionar o conselho tutelar, senão eles só vão perceber 
quando ela for maior ou acontecer coisa pior, a mãe já perdeu a 
guarda dos outros filhos. A pediatra falou que tem medo e as 
auxiliares também. UBS A  

 

Algumas cenas colocam luz sobre os limites das atribuições postas pela 

política de saúde dos municípios, e o quanto os médicos estão dispostos, ou se 

sentem preparados para aceitá-las, como é o caso da descentralização da atenção 

na saúde mental para a atenção básica, ocorrida em um município estudado, 

conforme as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Chama atenção a 

reação de preocupação da médica que deverá desempenhar tal atividade e atender 

casos mais graves de saúde mental. Vejamos a cena numa reunião onde,  

 

As matriciadoras (saúde mental) avisaram que vão aumentar o tempo de 
matriciamento, pois os casos mais complexos agora também vão ficar na 
UBS. Uma das médicas se assusta muito com a informação, e (S) 
explica: 

- Os médicos com residência em Saúde da Família já “vem” com a 
parte de psiquiatria. Infelizmente é assim no PSF. Digo, infelizmente 
para você que não gosta. É uma diretriz federal que determina essa 
organização. Está faltando psiquiatras... Se eu me formasse hoje 
também não viria para o serviço público... Paga pouco! Estas 
mudanças serão feitas, pois um dos psiquiatras do CAPS está afastado. 
Segundo elas, o CAPS está um caos, com muitos casos, a equipe não 
dá conta. UBS F  
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A cena a seguir, mostra como um médico formula o que considera seria a 

ESF funcionando “adequadamente”. 

 

Ele (médico C) fala que trabalhava em uma unidade rural, não lembro 
em qual estado. Ele trabalhava em uma região com duas unidades, que 
cobria aproximadamente 600 famílias. Uma região com a população 
mais parecida com a da unidade básica 2 outra com pessoas bem mais 
simples (ele não considerava a população do CS que estávamos das 
mais simples/vulneráveis – eu também não...). O PA ficava a 50 km de 
distância. Tudo consulta marcada. Não tinham muitas coisas que 
se podia fazer por lá. Nenhuma medicação injetável. Atendiam 
coisas simples. Até a ambulância demorava demais para chegar 
quando precisava. Não tinha eletro. “Nosso negócio era cadeira”. 
Encaminhava muita coisa. Também não tinha muitos exames 
laboratoriais para pedir. Nessa região ele então atendia em duas 
unidades, pela extensão do território. Mas afirmava que fazia bem a 
Medicina de Família. Conhecia os pacientes pelo nome, fazia visita 
domiciliar. Tinha dois horários de visita por semana. UBS B  

 

Estranhamentos com a ‘forma de fazer’ a gestão das UBS e 

insatisfação com as condições de trabalho 

Nas cenas que registram o médico refletindo sobre seu trabalho na 

atenção básica, são frequentes as críticas ao modo como é feita a gestão e às 

suas condições de trabalho. A grande demanda por atendimentos, o número 

insuficiente de trabalhadores e a remuneração baixa, são exemplos destas 

condições inadequadas.  

 

[Na sala de reunião da equipe azul da UBS a pediatra K] falou que 
estão todos esgotados pela demanda, o número de funcionários 
da saúde está baixo, a prefeitura tem que contratar mais e tem 
outra coisa a prefeitura não é parceira, quando precisamos não 
podemos contar e agora que ela precisa? Tinha que melhorar ou 
reajustar os salários! Eu não vou fazer plantão para ganhar o que 
tenho direito. Ela falou que o coordenador chamou na sala dele após 
[uma] reunião e sugeriu para ela montar a equipe [para o atendimento 
de final de semana – plantão da dengue] e no dia não vir e [propondo, 
ainda] trazer um atestado de saúde. Você acredita que ele pediu isso? 
Ela falou que não vem mesmo, tenho minhas filhas para cuidar no final 
de semana, não vou ajudá-lo. UBS A  

 

[Numa reunião geral da UBS] a clínica (G) pergunta sobre a quinta 
equipe [há uma promessa de ampliação de quatro para cinco equipes 
de saúda da família, pela grande demanda da UBS], por que já estava 
bem avançado o processo para criá-la e ela reclama que está 
super carregada. O gerente fala que vai rever essa questão, mas não 
vai mexer nisso agora. A clínica (G) fica nervosa e fala que se não 
for criada ela vai sair da unidade. O gerente contorna a situação 
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falando que retoma as negociações no segundo semestre do ano. Toda 
vez que eu estava ao lado do gerente e aparece o assunto da quinta 
equipe, ele desconversa, não vejo interesse em dar continuidade ao 
projeto. UBS A  

 

Em momento de conversa informal, o médico fala sobre a organização da 

unidade básica, fala das falhas “burocráticas burras”, faz reflexões e críticas 

quanto à organização das agendas de atendimento, uma vez que estava num 

momento de certa ociosidade por conta disso. Nas entrelinhas diz não haver 

escuta de questões e avaliações suas sobre o cotidiano de trabalho. Demonstra 

certa desilusão com o trabalho na atenção básica.  

 

[A pesquisadora de campo relata] Chego cedo para reunião do Grupo 
de Escuta, nenhum usuário veio. Sento na sala de espera da recepção 
e mais uma vez vejo o novo generalista da unidade “zanzando” pela 
unidade. Decido me apresentar a ele, ainda não tive muito contato com 
os médicos. Explico quem eu sou e ele me convida para ir até a sua 
sala. Reparei que sua mesa era de fato bem organizada como rezava 
sua fama na reunião de matriciamento. Ficamos conversando em torno 
de uma hora. Ele, sem agendamento. Até que chega um paciente 
para o acolhimento. Depois que o paciente chega ele ainda fica comigo 
uns 15 minutos conversando. Esse médico trabalhou 12 anos na UBS 2 
com PSF. Contou do trabalho volumoso que era lá e de “falhas 
burocráticas burras”, como o desalinhamento dos agendamentos no 
fim do ano (a agenda fica fechada criando filas no início do ano), as 
filas desnecessárias, a falta de estacionamento para os médicos (acho 
que a UBS tinha alugado o espaço do estacionamento para uma 
escola). “Não é o momento de discutir isso” - foi a resposta que obteve 
das suas reclamações junto à gerente. Ficou três meses sem receber 
a sua gratificação porque a sua assinatura estava “desalinhada no 
ponto”. Por isso pediu para ser transferido. UBS D  

 

[A equipe que ele [médico] vai trabalhar aqui é maior, mas tive a 
impressão que ele acha essa UBS mais “tranquila”. Fala que a 
remuneração que o PSF é muito boa, mas que tem o dobro de 
trabalho também. Não entende porque está sem atender aqui, 
porque não tem agendamento. Já está a duas semanas atendendo 
somente acolhimentos esporádicos. Diz que todo fim do ano a 
recepção fecha agendamentos para janeiro e só retoma a 
marcação de consultas depois da segunda quinzena de janeiro. 
Isso significa que tem um período que os médicos ficam “à toa”, 
só com o acolhimento. Janeiro as filas são enormes e 
desnecessárias. Quando eu pergunto se ele gosta de ser médico, 
fica um tanto incomodado. “As pessoas confundem, trabalho não 
tem que ser com algo que dá prazer. Trabalho é trabalho. UBS D  

Depois que saio do seu consultório sento na sala de espera novamente 
e fico fazendo algumas anotações. Dali algum tempo o médico aparece 
e me convida para um café. Ele quer saber melhor como é o projeto, o 
que estou fazendo ali. Eu explico e ele traduz assim: “então você é 
cobaia dos sanitaristas?” Fala que as pessoas não têm estímulo de 
crescer dentro da UBS, e que terão sempre o mesmo cargo. Isso 
faz com que elas se acomodem e se engessem. UBS D 
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Talvez pudesse ser pontuado aqui como o médico não reconhece 

nenhum espaço dentro da unidade básica no qual ele pudesse, participando, 

apresentar suas críticas, tentar ser mais protagonista das mudanças. As cenas 

registradas pelos vários cartógrafos reiteram um fato bem conhecido: os 

médicos quase nunca participam das reuniões gerais da equipe, lugar em 

princípio, propício para uma atuação mais protagonista, ou, quando presentes, 

têm pouca ou nula participação. Nesse sentido, a “Gestão” aparece como um 

elemento externo à sua prática, de alguma forma reforçando seu sentimento de 

estranhamento e alheamento em relação à vida da unidade.  

As próximas cenas também captam outros elementos de insatisfação do 

médico com a organização da unidade básica onde trabalha. São cenas que 

mostram insatisfação em relação à gestão da unidade, aparentemente, na visão 

do médico, “sem autoridade ou hierarquia que balize as relações entre os 

trabalhadores”, além de posicionar-se ideologicamente (“ditadura vermelha do 

SUS”). Um estranhamento com o modo de fazer gestão, sem um centro de 

poder instituído. Estas reflexões surgem após tentativa frustrada de mudar 

organização dos prontuários na unidade, vejamos a cena:  

 

Dr. Generalista passa e vem até mim. Conversamos. Fala que 
conseguiu fazer somente 4 visitas domiciliares este ano, por falta de 
carro. Estávamos na semana que o Brasil perdeu o jogo da copa para a 
Alemanha, e o médico empresta o fato como metáfora: “Os brasileiros 
não treinam, não têm organização e acham que vão conseguir fazer 
mágica. De repente têm um choque de realidade. Acha-se que vai 
ganhar só com vontade, sem treinamento, organização. Leva de 7X1”. 
Faz paralelo com UBS e com “ditadura vermelha” do SUS. 
Pergunto como anda seu projeto de organização dos prontuários. Ele 
conta que desanimou. Narra uma cena em que estava organizando as 
estantes dos prontuários na altura ideal para as recepcionistas, 
considerando a questão postural. Mas uma delas foi agressiva e 
perguntou em tom hostil “Quem mandou fazer isso aqui?” O médico 
reclama da não-reação da gerente que estava junto presenciando tudo. 
“Não há uma autoridade estabelecida. Como assim a recepcionista 
fala dessa forma, na frente da gerente, e ela não fala nada?!” Faz 
um longo desabafo. “Você só pode atuar no seu quintal. Senão é 
ameaçado, há vingança, há retaliação.” Reclama que não há 
organização, nem hierarquia minimamente estabelecida. Na outra 
unidade não era assim. Na sua hipótese a UBS reproduz a 
característica da gerência. “Aqui deixa-se todo mundo falar e fazer o 
que quer”. Conta da recepcionista que não reclamava e se negava a 
levar prontuários até a sala dos médicos, pois não queria ser 
“empregada dos médicos”. “A UBS é um grupo, como a seleção, e terá 
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7X1 de resultado sempre. Isto está arraigado na cultura. Estamos 
sempre correndo atrás e sentindo orgulho por isso, enquanto 
deveríamos estar à frente”. Fala também do acolhimento. Muitas 
pessoas vêm e não tem queixa médica. UBS D  

 

Na mesma unidade, numa reunião com orientadora do curso de 

especialização em saúde da família, o pesquisador de campo registra os 

momentos tensos na equipe em especial com o posicionamento dos médicos.  

 

Médico GO interrompe as falas toda hora.  

- Não vejo interesse das pessoas jovens aprenderem com a gente. 
Nego se manda e a gente segura bucha. [diz o médico] 

 - Vamos voltar no que a gente estava falando? Eu acho que mesmo sem 
saber direito o que é o PSF, eu acho que estamos trabalhando nele. 
Estamos engatinhando antes de poder andar. [comenta a ACS 3]. 

 - As pessoas querem respostas imediatas. [diz a ACS 4] 

 - Vocês são o meu braço lá fora. Deve haver uma simbiose, desde que 
vocês façam o que a gente pede! A pessoa tem que ter humildade! Não dá 
pra ficar só engatinhando! [afirma o médico GO] UBS D  

 

Outro estranhamento:  

 

Em outro momento o médico diz em tom irônico, em relação à sua 
colaboração no preenchimento da ficha “D”: “Fiz sob protesto. Isso 
não é atividade médica, é atividade administrativa”. UBS D  

 

Os médicos falam sobre os usuários 

Apesar de poucas cenas registradas do médico falando explicitamente do 

paciente, alguns poucos registros, pelo seu caráter de espontaneidade, dão 

indicação que muitas vezes os médicos fazem “rotulagens”, quase sempre a partir 

da normatividade própria da Medicina, mas algumas vezes por preconceito pura e 

simplesmente. 

Abaixo podemos observar cena que traz um flagrante do momento em 

que o médico atua no sentido de se recusar a atender paciente “desobediente” 

às regras estabelecidas e dos “comandos” do médico.  

 

Um pouco depois o ginecologista V vai até a sala do acolhimento 
cumprimentar o auxiliar A e fala; “ Sabe aquela mulher do corrimento 
que você mandou pra mim? Ela voltou hoje e eu não atendi. Volta 
3 meses depois com corrimento de novo! Só agora veio trazer o 
exame que pedi. Mandei ela voltar e marcar consulta, não atendi.” 
(a mulher em questão queria encaixe na agenda de hoje, foi atendida 
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de encaixe na última consulta com queixa de coceira e corrimento, 
recebeu orientação e foram solicitados alguns exames, só retornou 
agora com as mesmas queixas e sem o resultado dos exames 
solicitados o que levou o ginecologista a negar o atendimento). UBS C  

 

Nesta cena seguinte, chama atenção o modo como a equipe, 

predominantemente feminina, faz severo julgamento carregado de “preconceitos” 

relativos ao exercício da sexualidade e perfil reprodutivo das mulheres do território 

de atuação da equipe, em especial as mulheres mais jovens.  

 

Durante a reunião a dentista (S) falou se eles tinham conhecimento do 
caso de uma mulher atendida pela equipe que tinha perdido a guarda de 
sua filha de oito anos, a psicóloga perguntou o nome e ela ficou 
inconformada que a unidade não foi nem comunicada. A psicóloga (C) 
atendia a família e a menina era a que cuidava dos remédios para a mãe, 
que tem dificuldades, ela questionou muito a falta de comunicação entre 
os setores e ninguém avisou oficialmente, ou veio pedir a pasta dela. A 
unidade ficou sabendo por que a mãe achou que a denuncia partiu da 
unidade e ela fez maior escândalo na recepção semana passada 
acusando eles de terem tirado a filha dela. 

Nesse momento eles começaram com conversas paralelas falando de 
todos os casos de famílias problemáticas atendidas pela equipe e a 
coordenadora da equipe falou para tomarem cuidado na escolha do setor 
do laranja, porque eles estão com 41 grávidas e muitas crianças, algumas 
mães estão com filhos de cinco meses e já estão grávidas de novo. Uma 
agente comunitária (F) que fica emprestada na especialidade falou: 

- Temos que fazer algumas ações educativas, nosso setor tem muitas 
meninas novas grávidas. 

A coordenadora da equipe (pediatra) falou que tem que castrar todas 
porque não adianta. A agente comunitária (F) que falou das ações se 
levantou e saiu da sala e não voltou mais, então todos começaram a falar 
algum comentário como:  

- Elas ficam trocando de namorado e tendo um filho com cada homem 
(auxiliar de enfermagem); 

- Elas não tomam pílula porque falam que engorda, mas já estão 
gordas (pediatra coordenadora); 

- Elas fazem isso por causa do auxílio do governo; 

- Elas têm um monte de filhos porque não cuidam de nenhum. UBS A  

 

O registro abaixo traz fala do médico com julgamento das pessoas / 

famílias que recebem bolsa família do governo federal, 

 
Concordamos que a demanda por médico, a cultura de assistência 
médica é muito menor em zona rural. Ele comenta que a dependência 
da bolsa família era grande. “Ai ficavam bebendo sem fazer nada o 
dia todo com o (programa) bolsa família”. Como se antes da bolsa-
família isso não existisse, pensei... UBS B  
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O mesmo “preconceito de classe” do médico pôde ser observado em um 

seminário compartilhado, no qual compareceu uma médica generalista, uma 

senhora já aposentada que voltou a trabalhar, pois “não via sentido para vida” fora 

do trabalho. Interessante é que ela foi avisada de uma vaga aberta na unidade 

pela própria equipe que a considera uma boa médica. Vejamos o que ela 

comentou dos usuários da UBS durante o seminário, conforme registrado em 

notas escritas pelo coordenador da pesquisa após o seminário30:  

 
O segundo ponto marcante da atuação da médica generalista foi o 
quanto ela fez, reiteradas vezes, “rotulagens” dos usuários da atenção 
básica. De modo bem claro, e provocando evidentes incômodos nos 
pesquisadores sobreimplicados presentes, ela se refere aos usuários da 
atenção básica como tendo as seguintes caraterísticas: são indolentes, 
não produtivos, acordam de manhã sem um objetivo claro, em particular 
os que moram nos conjuntos habitacionais, “são folgados e querem tudo 
à mão” (literalmente”), no que poderíamos chamar de uma “análise de 
classe” dos usuários e, ainda, várias designações bem pejorativas , do 
tipo “abusados”, e, não me lembro se ela diretamente, ou alguém da 
equipe, a expressão que sintetiza essa discussão: “malandragem  é a 
palavra”. A médica se vangloria ainda, e afirma isso reiterando ser um 
segredo, pois ninguém da equipe saberia, que pediu ao marido para 
fazer uma denúncia (“de um orelhão”), de um ‘bandido na comunidade” 
(“que agora está preso”), fato que ela soube no espaço da consulta! E 
relata como desenvolve estratégias de enquadramento ou 
disciplinamento dos “abusados” que batem diretamente na porta dela 
sem passar pelo acolhimento, coisa que ela vai conseguindo mudar aos 
poucos. Mas “sempre tem quem escapa”, reconhece.   

 

Há cenas que os pesquisadores de campo registram o posicionamento do 

médico, ou seja, de como realiza seu trabalho. Nas entrelinhas diz que a relação 

com os usuários é mais dirigida – “não sou de ficar lambendo pacientes” – num 

provável contraponto à “ampliação da clínica” tal como tem sido posto pela 

política do Ministério da Saúde e adotado pelo município em que se localiza a 

unidade estudada.  

 

A auxiliar se aproxima de um dos médicos generalistas que está na 
porta e começa a conversar sobre um paciente. Eu me aproximo. O 
usuário chegou na UBS passando mal com arritmia. O Dr. O medicou e 
agora ele está na enfermaria. “Se fosse outro médico tinha mandado 
para o pronto socorro.” Disse a auxiliar. Percebo que não haverá 

                                                           
30 Como afirmei antes, fazia parte da política de narratividade da pesquisa a elaboração de notas 
pelo coordenador após cada seminário, que depois eram lidas e discutidas no seminário de pesquisa 
seguinte. Essa nota foi escrita na sequência do seminário compartilhado em que esteve presente 
uma médica.  
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reunião da equipe, pois já se passaram 20 minutos do início da 
reunião. A auxiliar vai embora e eu continuo a conversar com o médico. 
Ele me conta em detalhes que foi assaltado perto da UBS na 
última semana e que lhe roubaram o carro... Não me lembro como 
chegamos no assunto mais ficou marcada uma fala dele nessa 
conversa, quando o contexto era do trabalho na UBS. Disse-me num 
tom desencantado que os funcionários nunca estavam dispostos 
ou estimulados a superar seus próprios limites, e que, além disso, 
esses limites eram “muito baixos”. 

Peço para acompanhar o seu acolhimento, caso ele não se importe. 
(Esta é a primeira vez que consigo entrar em um atendimento com o 
médico). Ele me “previne”: “não sou de ficar ‘lambendo’ pacientes, 
como outros médicos”. UBS D  

 

Um dos achados importantes da primeira investigação que compõe este 

estudo foi o reconhecimento da composição entre serviços públicos e privados 

presente nos caminhos de cuidado dos usuários (Cecílio et al., 2014). A partir da 

reconstituição dos itinerários terapêuticos trazidos pelas narrativas de vida dos 

usuários entrevistados, foram caracterizados mapas de utilização de serviços ou a 

produção de verdadeiros mapas de cuidados, evidenciando claramente a 

centralidade de um agir leigo que constitui “sistemas de saúde singulares” para 

atender suas necessidades de cuidado. O que foi denominado na pesquisa de 

regulação leiga. Para tanto, os usuários utilizam-se de recursos acessíveis dentro 

de suas possibilidades, como pontos de apoio e configuração tempo-espacial 

próprias construídos no aprendizado vindo de suas experiências de vida. Assim 

sendo, possuir ou manter um plano ou convênio de saúde pode significar ampliar 

as possibilidades de acesso aos serviços e ações que garantam a solução de 

seus problemas de saúde. As cenas abaixo mostram como buscar ou manter 

vínculo com os serviços do SUS, no caso a unidade básica de saúde, mesmo 

tendo um plano de saúde, também representaria agregar outros recursos (pra 

aqueles possuidores de planos de saúde privados) como ponto de apoio na 

constituição de “seu sistema de saúde”. Por outro lado, é fundamental reconhecer 

que o mix público-privado com diferentes combinações está alicerçado na 

universalidade do SUS, fato não considerado de imediato pelos médicos nas duas 

cenas. Dizem mais do estranhamento com situações que parecem apontar certo 

“desvalor” da prática médica na atenção básica, somente acessada após “falhas” 

do trabalho médico nos planos de saúde. Algumas cenas registradas evidenciam 

contrariedade e estranhamento dos médicos ao se depararem com usuário 
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possuidor de convênio privado de saúde na unidade básica. Algo do tipo ‘eles não 

deveriam estar aqui’, e lhes aplicam reprimendas ou “castigos”.  
 
[Numa conversa] A médica lembra que há poucos dias atendeu um 
paciente que lhe tirou do sério “muito petulante”, conta que o homem 
jogou em sua mesa uns exames e disse que o médico do convênio 
pediu, mas que agora só conseguiria voltar em 4 meses e por isso 
procurou atendimento na UBS, para saber como estavam os exames. 
Ela conta muita indignada, diz que teve que respirar fundo antes de 
responder ao paciente: “Você tem noção do que está falando? Você 
acha que eu estudei tanto para isso? Agora vou olhar os exames, 
passar um remédio e depois você vai ao médico do convênio para 
confirmar se está certo?”. UBS C  

 

Numa outra cena, em outra Unidade 

 

A auxiliar (A) avisa que tem um casal no corredor na porta da sua sala 
aguardando. A doutora fala que absurdo! Eles não passaram pela 
recepção. Quem eles pensam que são? Não vou voltar, vou ficar 
aqui, vou deixar esperando. Falou para mim que são moradores 
que tem convênio e que nunca veem aqui, mas o médico que 
foram não pediu um encaminhamento para o gastro, ontem eu 
ajudei e hoje já está abusando. Deixaram o casal mais de duas horas 
esperando na recepção, parece que só precisava de um papel. UBS A  

 

São poucas as cenas que pude recuperar nas quais os médicos estão 

fazendo referência ou explicitando, em espaços públicos, sua percepção a 

respeito dos usuários da atenção básica. Os modos quase grosseiros de 

referência aos usuários (muito mais às usuárias, com forte conotação sexista, 

mesmo quando feitos por médicas) aqui expressos não representam 

necessariamente a maioria dos médicos; pelo contrário. A decisão de dar 

visibilidade para tais cenas foi no sentido de reforçar a ideia de que os médicos 

são homens e mulheres que também se movem por preconceitos, por rotulagens, 

produzindo uma visão dos seus pacientes que é mais complexa que as 

prescrições de seu código de ética ou dos ditames da política de humanização, 

por exemplo. O que quis se destacar aqui é a prática médica estará sempre 

atravessada e constituída por algo que é também da ordem do juízo, do 

julgamento, de homens e mulheres (os médicos) sobre outros homens e mulheres 

(os pacientes). E que tais julgamentos transbordam, quase sempre, razões 

puramente “técnicas”, e reafirmam, por caminhos nem sempre reconhecidos ou 

evidentes, o caráter inapelavelmente social da prática médica.  
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E para finalizar esse “médico reflexivo”, faço uso de uma reflexão feita por 

Pereira (2015) ao dizer “(...) para sermos inteligíveis, devemos estar fora de nós 

mesmos, pois somos constituídos pelos outros - cercados por convenções e 

regras que nos afeta, dependemos dos outros para viver (....). Dar conta de si 

mesmo é sempre algo que ocorre em relação ao outro, uma vez que esse outro 

estabelece a cena de interpelação que possibilita o relatar a si. Não são nossas 

invenções os quadros que usamos para estarmos inteligíveis para nós e para os 

outros (...) Qualquer tentativa de relatar a si mesmo terá que assumir que há uma 

opacidade intransponível no processo e que terá que aceitar a própria ficção 

desse relatar (....) o sujeito não é autofundante, nem autotransparente, nem 

autônomo, nem inteiramente consciente de si. (p.28-29) 

 

6.2.2 Flagrantes da prática médica na atenção básica: limites e 

estranhamentos 

No bloco anterior, vimos os momentos nos quais os médicos fazem 

reflexões sobre sua prática na atenção básica, em particular como percebem 

ameaças a sua autonomia, como produzem sentidos para os “modelos 

assistenciais”, nem sempre claros e nos quais devem atuar como ator central, e 

como queixam-se ou criticam o modo como é feita a gestão, considerando-a 

ineficiente, burocratizada e muito “politizada”. E, por fim, alguns elementos de 

como os médicos percebem os usuários.  

Nesse bloco, serão vistos o que estou chamando de “flagrantes da prática 

médica”, ou seja, aqueles momentos em que o pesquisador, em campo, capta o 

“médico em ação”, o modo como ele se posiciona frente a um conjunto de 

situações em que se vê exposto quando atua na atenção básica. Antecipando as 

cenas que serão apresentadas a seguir, podemos dizer que vamos encontrar 

um médico muitas vezes fragilizado, despreparado mesmo para enfrentar 

demandas, desafios, exigências que com certeza não fazem parte de sua 

preparação na escola médica, e, de algum modo, não compõem o imaginário do 

que seja “ser médico”. Um personagem muitas vezes em dilema, com respostas 

empobrecidas, que parecem não corresponder ao que é posto pela política de 

saúde, um médico que se vê incapaz de incorporar o “social” à sua prática ou ao 
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seu agir operatório, nem sempre move-se com conforto por territórios de prática 

que não seja o setting consultório e se vê, muitas vezes, impotente para dar 

respostas às demandas postas pelos usuários.  

Iniciemos com os flagrantes da prática médica observadas pelos 

pesquisadores nos espaços fora do consultório, tanto no território em visitas 

domiciliares e/ou em outros equipamentos, como também nas reuniões de equipe. 

 

O médico fora do consultório 

No território 

Neste registro, em atendimento domiciliar, vemos como a médica se 

dedica mais aos exames e anotações do que a conversar com o paciente e seus 

familiares, o que é feito pela enfermeira e agentes comunitários.  

 
[Numa visita domiciliar] Esperamos um pouco na sala, enquanto o amigo 
da família [trocava a roupa do paciente] - como estava demorando a 
enfermeira (S) entrou no quarto e começou a conversar com ele 
[paciente], cheguei a ir até o corredor, mas como ele estava ainda nu 
achei melhor voltar e ficar na sala. A clínica (G) que estava sentada no 
sofá junto com as ACS começou a perguntar sobre os exames do Sr. 
Wilson. A dona Josefa [esposa] pegou uma pasta cheia de exames e 
entregou para a médica, a médica não conversava com a dona 
Josefa, ela ficou o tempo todo anotando. A dona Josefa ficou 
oferecendo água, café e perguntando sobre os exames, apenas as ACS 
respondiam e conversavam com ela. Enquanto isso a enfermeira 
conversava com o Sr. Wilson, ela perguntou como ele estava? Mediu 
pressão, glicemia e gritou para a clínica (G) para ela anotar. A 
glicemia estava alta. Depois de um tempo a clínica (G) foi ate o quarto 
para ver o Sr. Wilson, eu acompanhei, fiquei parada no corredor, ele já 
estava vestido e deitado na cama, ela fez apenas uma pergunta: 
perguntou como ele estava? A enfermeira passou para ela o quadro 
clínico e ela se despediu. UBS A  
 

Os dois registros abaixo, ainda da mesma profissional, confirmam certo 

estranhamento do médico com a visita domiciliar. Mais uma vez quem 

protagoniza o atendimento é a enfermeira, evidenciando médico bastante 

deslocado em relação à situação, 

 

Quando a gente entrou na van a clínica (G) falou que agora vamos à 
casa de uma senhora que são as filhas que cuidam dela e elas não 
cuidam bem! Parece que um vizinho denunciou e agora vamos ver 
como estão as coisas, "porque quando a gente chegava a mãe delas 
estava na cama, sem banho, as vezes até mijada. A enfermeira (S) fala 
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que a glicemia dela está sempre alta e tem um monte de doces e 
bolachas ao lado da cama. Isso por que a gente liga e avisa que vamos 
vir." No caminho, na van todas falaram muito, inclusive a clínica (G), 
mas quando chegava à casa do usuário ela só fica anotando, 
como se sua porta voz fosse a enfermeira (S). 

Chegamos a casa, a casa fica numa ladeira. Uma das filhas nos 
recepcionou pedindo para descermos, logo já começou a conversar 
com a ACS da equipe verde, que entrou na casa para conversar com a 
outra irmã. Durante toda a visita ela ficou conversando com elas, acho 
que são amigas ou conhecidas a muito tempo. Nós não entramos na 
casa, ficamos no quintal. A Dona Maria estava na cadeira de rodas 
embaixo de uma arvore esperando a gente, ela está bem cuidada, 
limpa e com roupas lindas. Na mesa ao seu lado tinha potinhos com 
biscoitos e frutas. Parecia mais um cenário montado. A outra filha 
estava correndo para terminar logo de lavar a louça. A clínica (G) 
ficou toda a consulta de costas para a Dona Maria, por que ela 
arrumou um lugar no muro para apoiar o prontuário e para 
escrever era o único lugar com sombra, ela ficou perto da dona 
Maria, mas ficou de costas. A enfermeira (S) começou a perguntar 
como ela estava, mediu sua pressão e glicemia. Durante toda a visita a 
enfermeira (S) conversou e deu atenção a Dona Maria. A clínica (G) 
fez apenas algumas perguntas para a filha da Dona Maria sobre os 
exames que tinha pedido da última vez. 

Senti o tempo todo que a Dra. Maria queria atenção da Dra. (G). Eu 
estava de frente com a Dra. (G) que estava de costas para a Dona 
Maria, por isso a Dona Maria ficava olhando para a Dra. (G) e para 
mim. No final da consulta a Dona Maria perguntou para a enfermeira 
(S) o que eu fazia e falou:  

- Ela só fica olhando! (D.Maria) 

Eu respondi que só estava acompanhando a visita, que sou da 
Universidade 3 e estou fazendo uma pesquisa. Mas, eu senti que a 
pergunta não era só para mim, por que ela olhava o tempo todo para a 
médica que ficou toda a consulta de costas para a paciente. UBS A  

 

Numa outra visita percebe-se, além de um distanciamento do médico em 

relação ao paciente, um arranjo da equipe buscando aproximar o território aos 

‘limites espaciais da UBS’, ao manter a porta do carro oficial, que os leva as 

visitas domiciliares, sempre com a porta aberta. Uma espacialidade construída 

para o encontro das pessoas fora do conhecido e disciplinado espaço dos 

equipamentos de saúde. As perguntas nas visitas domiciliares continuam a ser 

comandadas pela biomedicina, pelos exames e pelos procedimentos assistências 

habituais para certos adoecimentos. Com certeza cuidados necessários, mas com 

pouca vinculação com o andar a vida das pessoas em seus espaços singulares 

de existência. Na cena descrita abaixo, nem mesmo uma internação hospitalar 

modifica atuação dos profissionais na visita, que parece seguir um roteiro pré-

determinado.  
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A casa da Dona Nair fica em uma área que não faz parte da vermelha, ela é 
paciente da verde. A casa é uma casa boa e bem localizada. Na van a Dra. 
(G) fala que a D. Nair é uma encrenca, que arruma confusão aonde vai, fica 
mudando de local de atendimento e na verdade ela não faz o tratamento 
direto. E a visita está acontecendo por que ela está em recuperação da 
cirurgia que amputou os dedos dos pés, por causa da diabetes. 

Entramos na casa e a Dra. (G) já foi logo perguntando para a filha da 
D. Nair sobre os exames que ela tinha pedido, a filha pegou uma 
sacola de loja cheio de exames e começou a procurar. A enfermeira (S) 
começou o atendimento, fez glicemia, mediu a pressão e perguntou 
como estava o pé dela. A glicemia está alta. 

 

A Dra. (G) ficou o tempo todo anotando e perguntou várias vezes 
para a filha da Dona Nair sobre os exames que ela pediu na última 
visita. Eu estava em pé perto da filha e ela me pediu ajuda para achar 
os exames na sacola, peguei a sacola e ajudei, nós achamos uns 2 
exames. A Dra (G) teve uma postura durante essa visita diferente das 
outras, ela foi um pouco mais dura e rápida. No começo da visita a Dona 
Nair estava mais respondona e com uma postura de brava e no final da 
visita ela estava com uma carinha triste. Quando já estávamos nos 
despedindo a Dona Nair perguntou olhando para a Dra. (G) se nós 
estávamos sabendo que ela tinha sido internada havia 15 dias e 
tinha ido desacordada para o hospital. Nesse momento fiquei em uma 
situação muito delicada, por que ninguém respondeu, ela ficou olhando 
para a Dra. (G). O que chamou a atenção é que ninguém perguntou 
por que ela tinha sido internada, fiquei com vontade de responder e 
sentindo que ela estava esperando. Durante todas as visitas eles 
deixam a porta da perua da prefeitura aberta por que acham mais 
seguro se precisar sair rápido do local. Na ida e na volta se falou 
muito sobre a violência da área, os pontos de drogas e elas falaram que 
ligam antes para avisar e quando acontece algo eles avisam para não ir, 
geralmente são feitas de dois a três visitas. UBS A  

 

Na cena a seguir vemos como há o estranhamento da médica quando é 

chamada a atuar fora do setting habitual que é o consultório.  

 

[no relato da cartografa] Cheguei à unidade por volta de 9h correndo 
para acompanhar a reunião da equipe Preta. Chegando na sala das 
agentes pude acompanhar mais uma vez o momento de oração. Hoje a 
Dra P também estava presente, porém logo foi chamada para 
atender uma criança que estava em crise convulsiva. Atendendo 
prontamente fica sabendo do detalhe de que a criança está na escola 
que fica ao lado da UBS. Ela diz: “Ah, mas na escola? Não tem como 
trazer aqui? Assim já é demais!” A ACS informa que é um 
adolescente de 14 anos, por isso não tem como trazer, mas que a 
enfermeira R já está lá e o SAMU já foi acionado. Então ela desce para 
realizar o atendimento. Volta logo depois de uns 10 minutos dizendo 
que ao chegar lá o SAMU chegou junto. UBS D  

 

Mas há inversos destas cenas, como poderemos observar nos flagrantes 

abaixo descritos. Nelas o médico da atenção básica entra em contato direto com 
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as condições de vida das pessoas, em seus territórios existenciais. Muda de 

posição e incorpora em sua prática uma melhor compreensão da vida de seu 

paciente. Envolve-se com o cuidado, indo além da prescrição medicamentosa ou 

da visão apenas no corpo doente, mesmo que sua ação continue comandada 

pela biomedicina. É como se o médico fosse posto à prova nessas situações, e 

tivesse que se reinventar tendo em vista o reduzido instrumental que ele (e a 

unidade) possui para tanto. Vamos a primeira das cenas: 

 

Na segunda visita a doutora clínica C [diz] que não conseguiram avisar 
que viríamos hoje, mas a dona Maura é acamada, conta que ela morava 
sozinha e teve um AVC e ficou com muitas sequelas. Hoje ela tem uma 
sobrinha que cuida dela, mas ela trabalha fora e a dona Maura ficava 
sozinha todo o dia, ela conseguiu uma cuidadora. O endereço é novo, 
elas mudaram faz três meses. Quando chegamos tivemos que descer 
uma escadaria, a casa é de fundo, tem muitas escadas, o corredor é 
estreito com vários vizinhos. A doutora fala como que a sobrinha 
aluga uma casa dessas com todas essas dificuldades com uma 
pessoa doente e acamada, como vai ser para socorrer. 

A cuidadora deixou a gente entrar, a casa estava suja, com comida no 
chão com formigas, deu para perceber que a cuidadora estava na sala 
assistindo TV e comendo. A dona Maura estava dormindo, mas o cheiro 
de urina era muito forte. O quarto estava fechado em pleno tarde. 
Inicialmente a doutora não faz nenhum comentário sobre aquela cena, 
vai direto até a dona Maura pergunta como ela está, conversa 
bastante com ela. Dona Maura só resmunga e o tempo todo quase 
chorando falando com a doutora. Ela afere a pressão, avisa que vai pedir 
exames. A doutora se despede da dona Maura com muito carinho e 
muito rápido muda a expressão e olha para a cuidadora e pergunta 
sobre os cuidados, quantos banhos, fala que tem que abrir o 
quarto, manter limpo para não ir insetos na dona Maura, pergunta 
se ela está tomando banho de sol. A cuidadora fala que não tem 
cadeira de rodas e nem cadeira para banho, já pediu mais falaram que 
vai demorar. Ela com a sobrinha a levam pelos braços para o banho. A 
doutora fala que vai ver a questão da cadeira. Na van a doutora fala 
que vai ficar de olho nessa cuidadora, vai esperar apenas uma visita 
se as coisas não mudarem vai denunciar e comenta ela não ganha 
para ficar comendo e assistindo TV e você sentiu o cheiro, como ela 
consegue deixar as coisas assim. UBS A  

 

Podemos observar também na próxima cena, o médico que amplia sua 

atenção ao sair do espaço do consultório e parece estar à vontade com este 

encontro.  

 

Dona Liberata é diabética é caiu da escada na sua casa. A casa é 
construída no alto, uma escada super inclinada. Dona Liberata muito 
feliz com a visita, a doutora olha a ferida na perna, afere a pressão, 
olha os exames e cobra da dona Liberata mais cuidado com a 
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alimentação. Ela mostra um cardápio que ficou de trazer, explica que 
quando trabalhava em São Paulo, tinha uma equipe de nutricionista da 
USP que trabalhava com ela, mostra o cardápio e explica para ela e 
para a filha como funciona, deixa duas cópias. Reforça que ela tem que 
se alimentar direito para baixar sua glicemia. Quando saímos da casa 
ela comenta, você viu a diferença de quando a pessoa é bem 
cuidada. Acho um absurdo quando não cuidam direto, eu acabo 
sempre arrumando briga com a família. Um pouco que convivi com 
a doutora (C) percebo que ela não fica de conversa pelo corredor 
da unidade, ela é atenciosa com os pacientes, mas cobra a adesão 
ao tratamento e cobra também dos colegas do trabalho. UBS A  

 

É possível, ainda, na contramão das primeiras cenas evidenciar bom 

vínculo do médico com o seu paciente – sua clientela. Aqui a responsabilização 

pela assistência à saúde continua a acontecer independentemente da norma do 

modelo de atenção, de atender apenas as famílias da área adscrita de uma 

equipe. O valor da autonomia médica se expressa ao vermos a ação de uma 

profissional que continua fazendo visita domiciliar a uma pessoa que não é mais 

da área de cobertura de sua equipe,  

 

A dona Ana mora com o filho especial e os filhos mais velhos ajudam, 
quando a médica vem o filho mais velho sempre está presente na visita, 
a ligação para agendar é com ele. Quando estamos quase chegando a 
casa, a clínica (C) fala que a senhora (A) mudou de casa e 
consequentemente de área, na verdade nem faz mais parte da 
nossa cobertura, mas faz questão de continuar tratando da dona 
Ana. Na frente da casa ela fala para eu prestar atenção no filho 
responsável, ele deve ser bandido, ele é grosso e também folgado, você 
vai ver. Nós já até discutimos porque falei da alimentação da dona Ana. 
A clínica conversa com a dona Ana, pergunta como ele tem 
passado, ela reclama que está inchando muito. A (C) recomenda ela 
usar meia de compreensão e beber bastante água. A doutora olha 
os exames, elogia a dona Ana e fala que vai diminuir os remédios. 
Dona Ana é diabética, hipertensa, problemas circulatórios e de tireoide. 
Os filhos permanecem na sala durante toda a visita, a doutora conversa 
com todos. UBS A  

 

A visita domiciliar é um dos elementos considerados mais inovadores 

dentro da Estratégia da Saúde da Família. Poderíamos dizer que ela seria uma 

estratégia que visaria alcançar um duplo resultado: por um lado, qualificar a 

assistência levando o médico até aquelas pessoas com restrições de mobilidade; 

por outro, seria um modo de “desembaçar” as lentes dos médicos, propiciando-

lhes uma visão mais clara das condições em que vivem aqueles que são 

atendidos na unidade. Como expusemos na metodologia, durante o processo de 
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observação realizado nas unidades não havia um roteiro de questões pré-

definidas, ou um roteiro de observação estruturado. Não havia “questões” a serem 

observadas. Nesse sentido, os registros de cenas dos médicos quando das visitas 

aos domicílios, embora sejam poucas - pois não havia uma proposta de 

observação sistemática das visitas médicas proposta para todos os 

pesquisadores em campo - parecem revelar como a atuação dos médicos fora do 

setting consultório é ainda um campo em experimentação, nos quais a prática 

médica poderá adquirir conotação mais ou menos cuidadora. De qualquer forma, 

o que quis destacar aqui é que os médicos atuando na atenção básica têm sido 

submetidos a “provações”, como esta de ir lá onde mora o paciente, sendo quase 

que “obrigado” a incorporar no seu raciocínio clínico o “social” que ele deixa pra 

fora do consultório quando da consulta médica tradicional.  

 

Nas reuniões de equipe 

Nas reuniões de equipe e o médico também se depara com a ‘vida’ 

cotidiana, de sofrimento, de pobreza, de múltiplas vulnerabilidades. O território 

existencial invade a prática médica na AB. A ação médica mais restrita à consulta, 

no encontro singular entre o profissional e o paciente, para o estabelecimento “de 

um diagnóstico e de uma terapêutica” - o que não é pouca coisa – não parece ser 

suficiente para dar conta dos problemas de saúde vivenciados pelos usuários. 

Nas reuniões de equipe, as discussões de caso vão além da lógica da 

biomedicina, ampliam de alguma forma o ‘setting’ do consultório, pois têm como 

intenção compartilhar o cuidado das pessoas ampliando a escuta e as propostas 

terapêuticas. É também neste momento que, em particular os ACS, podem trazer, 

e trazem, elementos novos de vida e de sofrimento (alguns segredos, para além 

do diagnóstico e terapêutica), que não, necessariamente, se revelariam na 

consulta médica. Como vimos no bloco anterior, o médico estranha este trabalho 

em equipe, pois percebe que pode haver ali um movimento de ameaça a sua 

autonomia técnica. É sempre mais fácil para ele delegar situações que parecem 

fugir da racionalidade biomédica para aqueles profissionais que cuidam do 

“social” ou dos problemas da vida, fragmentando o cuidado em fatias, ou dito de 

outra forma, especializando o cuidado, algo tão bem conhecido na medicina.  
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Nos flagrantes descritos abaixo mostram, então, o médico que reconhece 

os problemas “sociais”, mas delega este cuidado para outros profissionais, 

tornando claro que não sabe “operar” o cuidado fora do que a biomedicina 

estabelece (no caso não só o médico). O “social” bate direto na clínica, sem a 

“proteção”, por exemplo, que o hospital garante, onde a biomedicina comanda e 

parece resolver boa parte das situações. Na AB o médico está fragilizado e sem 

as defesas que a medicina aparentemente lhe dá, tanto é que ela reitera as 

“hipóteses” mais clínicas. Um profissional despreparado e inseguro para estar 

nesse lugar, fragilizado em certas situações corriqueiras na atenção básica, 

como algumas cenas acima já sinalizaram.  

 

[numa reunião de equipe] Depois de alguns minutos todos se reuniram, e 
a enfermeira disse que tinha um caso para passar. Foi contando do caso e 
a fisio e a GO (T) identificaram que se tratava de um caso “social”, 
sendo que se tratava de uma senhora acamada, que necessitaria de 
fraldas, e algum transporte para vir até a UBS fazer exames de rotina. (T) 
relembrou a equipe de que elas estavam ali para discutir casos 
relacionados à saúde de mulher, e outros temas deveriam ser 
discutidos com a assistente social, na discussão temática com o 
NASF sobre os casos “sociais”. As ACS ficaram realmente 
incomodadas com a negativa da GO, e cochicharam umas com as outras. 
A médica então começou a passar outro caso, discutiram sobre o 
resultado de exames de hormônios de uma mulher de 40 anos. A mulher 
tem várias queixas para a equipe, dentre elas dor durante a relação sexual 
e falta de desejo. Ela afirma que o marido quer deixa-la por isso, e ela quer 
que a médica ajude a resolver esta questão. A GO pondera que os 
exames não correspondem ao quadro clínico, e acredita em duas 
hipóteses: falência ovariana ou gravidez. A médica (S) propõe dar 
continuidade aos atendimentos, pois se sentiu mais segura, e (T) diz 
que pode também atender se for preciso. UBS F 

 

Nesta outra cena, diante de um caso complexo envolvendo adolescente e 

sexualidade, observa-se uma consulta médica onde a abordagem feita ficou 

restrita aos conselhos e orientação para uso de preservativos. A reunião de 

equipe torna evidente que esta situação exigiria outros recursos e abordagens 

tanto da médica quanto da equipe.  

 

Em seguida a equipe colocou o caso de uma menina de 12 anos que está 
“transando muito”. A vida sexual da menina virou uma grande polêmica na 
comunidade e na UBS também. O problema todo começou quando a mãe 
da menina leu algumas cartas que a filha trocava com uma amiga, e 
descobriu que a menina havia feito sexo com 6 meninos da escola. A mãe 
ficou muito brava com a filha, ameaçou coloca-la em um colégio interno 
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caso a menina não parasse com isso. Também levou a menina para 
passar em consulta com a médica, que contou que orientou que ela 
não deveria fazer sexo com estes meninos, pois eles só queriam 
fazer sexo com ela, nada mais, e ela deveria se resguardar, afinal de 
contas é uma moça. A médica também orientou sobre uso de 
preservativos e contraceptivos orais, e fez a menina “jurar que 
pararia de fazer sexo com quem bem entendesse”. UBS F  

 

As cenas descritas até o momento nos permitem dizer que médico é 

pouco instrumentalizado para dar respostas para questões que extrapolam muito 

o campo da Medicina. Na cena acima é evidente a insuficiência da conduta do 

médico, muito prescritiva, aparentemente sem nenhum diálogo ou “composição” 

com a adolescente. 

 

Nas reuniões de matriciamento em saúde mental 

Os problemas de saúde mental se avolumam na AB e o médico se sente 

impotente para trabalhar com esta questão, pouco preparado e exposto ao 

julgamento e às críticas da própria equipe. O arranjo do matriciamento com o 

psiquiatra - visando o manejo dos casos de transtorno mental mais 

“complicados” – pode ser observados em várias situações. Esta atividade é uma 

novidade implementada nos últimos anos para constituição da rede de atenção 

psicossocial, e tem como o objetivo preparar melhor os profissionais da AB para 

lidar com este tipo de problema cada vez mais frequente. A cena abaixo 

descreve uma destas reuniões e o papel do médico psiquiatra. 

 

[numa reunião de equipe] Uma auxiliar de enfermagem (Z) aproveitou 
para perguntar se eles estavam sabendo da paciente que tentou colocar 
fogo no seu corpo, na sexta-feira passada. Muitos não sabiam, nem a 
coordenadora da equipe, (.....).. Ela relatou que estava passando no 
corredor quando a senhora a abordou e falou para ela que tinha sido mal 
tratada por uma funcionária a auxiliar de enfermagem (A). Falou que ela 
estava transtornada, falou rápido e foi em direção a cozinha, no caminho 
pegou a embalagem de álcool que estava no bebedouro e derramou 
sobre seu corpo, entrou na cozinha e pegou o isqueiro, ela chegou a 
riscar o isqueiro. O guarda estava na cozinha e a segurou por trás, o 
médico clinico geral (L) que estava na reunião também ajudou a 
contar porque ele estava na cozinha na hora. 

O psiquiatra (G) chegou atrasado na reunião bem na hora que 
estavam contando da paciente dele, ele sorriu e falou que a 
paciente só queria chamar sua atenção e ser atendida logo e 
conseguiu. Falou que ela só precisava de atenção, um abraço, ele deu 
atenção e colocou-a na sala de emergência, medicada e em observação. 
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Depois que ele relatou eu perguntei como a paciente tinha ido embora e 
se tinha tomado um banho para tirar o excesso do álcool e ele ficou 
olhando para mim e não respondeu. UBS A  

 

Na cena o psiquiatra se sente seguro, pois está operando o seu núcleo 

especializado. Tão seguro com o diagnóstico (“psiquiátrico”) que se dá o luxo de 

sorrir, mas não há um desdobramento para o trabalho com a equipe. Ele apresenta 

uma conduta de pronto-socorro, ele sabe fazer, provavelmente já fez muito. O que 

ele não conseguiu fazer, pela cena, foi compor esse saber com a equipe.  

Há outras cenas que revelam um aprendizado dos trabalhadores da 

unidade, inclusive do médico generalista, no cuidado de usuários que apresentam 

transtornos mentais, ou estão em sofrimento psíquico. O psiquiatra, atuando mais 

com o núcleo da sua especialidade, ‘empresta’ o seu saber para o manejo clínico 

da obesidade. Há mudanças em curso. Observando o material empírico podemos 

dizer que a direção dessas mudanças é ainda fortemente influenciada pelo saber 

operante dos profissionais envolvidos, em especial os psiquiatras.  

 

[numa reunião de matriciamento] A psiquiatra (S) aguardava que os 
membros da equipe chegassem para a reunião (....). A Equipe 1 trouxe um 
caso com o auxílio da Fono (C). Uma mulher de 38 anos, hoje quase não 
sai de casa, sem estrutura social, é cuidadora do pai, acima do peso 
(120Kg). A primeira dieta aconteceu aos 17 anos, teve bulimia aos 27, na 
avaliação da equipe é compulsiva e autoestima muito frágil. A psiquiatra 
sempre usa termos bastante técnicos, e questiona muito sobre o 
histórico do caso, traçando paralelos com outros casos semelhantes. 
Ela classificou a mulher em questão como “estrutura egóica frágil”, e 
enfatizou que o tratamento dela deveria ser baseado na psicoterapia 
já que o remédio ficaria em segundo plano, aparentemente 
valorizando o trabalho multiprofissional. Traçaram a estratégia de 
iniciar o cuidado pelo exame de sangue (contando que este virá alterado), 
já que não adiantaria neste momento propor cuidado por motivos 
estéticos. O médico da Equipe 5 (V) sugeriu atendimento com 
nutricionista. A ACS (H), muito interessada na discussão, falou de um caso 
da sua área, um senhor que está com 260Kg, um pouco tímida, e a 
psiquiatra (S) também discutiu algumas questões do caso com ela. UBS F  

 

Numa outra reunião de matriciamento é possível observar como muitas 

vezes é difícil o médico generalista assumir o papel que lhe é definido pela 

política de descentralização da atenção básica. 

 

A médica Monique fala de um caso de uma paciente que a cada ida à 
unidade solicita algo diferente. Ela gera demanda a vários trabalhadores 



134 

Resultados 

 

 

e é de postura rígida. O matriciador questiona: que sentimento ela gera 
em você? “Mas isso tá virando um caso meu, é ela que tem que 
estar aqui”, ela (a generalista) fala dando risada. A enfermeira Cris 
responde: ela gera uma ansiedade porque ela quer tudo a qualquer 
momento! Mas o que você quer dela? pergunta o matriciador 
(psiquiatra). “Quero que ela pare de encher o saco!” fala a médica 
(generalista) rindo e provocando risos. Na sequência a médica 
retoma falando que tem receio de estar comendo bola e ela ter 
realmente um diagnóstico mais grave. Dá pra sentir na fala dela 
uma agonia, uma angústia. Eles comentam da ansiedade que esses 
pacientes trazem a toda a unidade simplesmente ao ver o nome dela na 
lista dos pacientes a serem atendidos naquele dia. UBS B  

 

No registro acima vemos a fragilidade do médico diante de situações 

complexas, e para as quais não está preparado para atuar. O médico 

angustiado, inseguro, posto à prova em situações que parecem escapar de seu 

escopo profissional e reconhece seus limites. Dilema também colocado para 

toda equipe, “ansiedade que esses pacientes trazem a toda equipe da unidade” 

dizem os trabalhadores.  

Por outro lado, emergem nos registros um psiquiatra matriciador com 

abordagem mais ampliada do atendimento aos usuários com sofrimento mental 

abrindo espaço para compor saberes com a equipe.  

 

Foi interessante que durante o encontro, o foco do matriciador (psiquiatra 
D) era tirar o foco da medicação e focar na pessoa. Falava que 
enquanto continuássemos negando medicações a esses pacientes, o 
foco ficaria nessa negação. Mas as perguntas sempre eram muito 
técnicas. “Mas como faria o desmame dessa medicação?” perguntavam 
os trabalhadores. Outro ponto que ele trazia era de tirar o foco no 
diagnóstico em uma palavra. Os diagnósticos deveriam ser frases ou 
parágrafos, mas de forma que deem conta de explicar a questão. UBS B  

A reunião termina com intervenções do matriciador (psiquiatra D) sobre a 
necessidade em nomear coisas que não são necessariamente 
nomeáveis. Em reduzir todo um conjunto de problemas e sintomas em 
uma única palavra, e que isso torna-se a preocupação dos profissionais 
muitas vezes, deixando outras coisas importantes de lado.UBS B  

 

Outra cena de matriciamento em outra unidade, 

 

A reunião de matriciamento de Saúde Mental foi muito esclarecedora, 
como da outra vez em que estive presente. A equipe traz casos 
complexos, e as matriciadoras orientam sobre como abordar o 
usuário e família, na construção do vínculo, organização da rede de 
saúde mental do município, diferenciação de transtornos e 
terapêutica medicamentosa. Neste encontro a psiquiatra matriciadora 
deu destaque para um caso de uma mulher que tentou suicídio e foi 
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encaminhada pela equipe ao CAPS. Lá, ela se recusou a ser atendida, 
pois se assustou com os “usuários que estão muito desagregados”. A 
psiquiatra pediu que a equipe não encaminhe estas pessoas para lá: 
“Quem está melhor não aguenta”. 

Os trabalhadores fazem muitas perguntas sobre ofertas terapêuticas, 
como “Nesse caso é indicado terapia? Se sim, onde podemos 
conseguir?”. E a psicóloga do NASF orientou que ela poderia avaliar e 
atender alguns casos, e os mais graves iriam pro CAPS. Fiquei com a 
sensação de que a equipe se sente muito sozinha e não sabem para 
onde encaminhar os casos. 

A equipe também deu devolutiva de alguns casos, e destacaram o caso 
de uma mulher com transtorno mental que está sofrendo assédio moral no 
trabalho, e segundo a psiquiatra, de uma mediunidade importante. 

Os profissionais conversaram sobre alucinações (ver coisas e ouvir vozes) 
e a psiquiatra orientou os profissionais como diferenciar a psicose de 
outros casos a fim de que façam a diferenciação do diagnóstico. Por fim a 
matriciadora do CAPS fala do cardápio de ofertas deste serviço, 
enfatizando que lá não é referência para deficiência mental, e que 
atualmente a APAE não consegue atender tudo, avalia e encaminha para 
o CAPS, mas lá não tem atendimento para deficientes mentais, somente 
autismo, psicose e TDH. Ela também contou que neste serviço em 
questão há um desfalque de recursos humanos, o que impacta fortemente 
na produção do cuidado, pois a demanda é muito grande e a qualidade do 
atendimento cai. Então finaliza a reunião. UBS F  

 

Há uma insistência ou reiteração nessa afirmação da matriciadora no 

sentido de que a equipe da UBS “tem que se virar”. O que coloca ou reitera a 

responsabilidade do generalista, que se vê “convocado” a ocupar um lugar que 

não reconhece como seu, para o qual não se sente preparado. Mais angústia, 

estranhamento e mal-estar.  

 

[A reunião de equipe] começou com a discussão de um caso de uma 
mulher que é cuidadora de alguns familiares e apresenta sintomas fóbicos. 
O médico da equipe e a psicóloga do NASF estavam entrosados, já 
haviam feito VD e discutido o caso.  

A psiquiatra do CAPS a princípio questionou o diagnóstico (que não foi dado 
por eles), e orientou como fazer o diagnóstico a partir da compreensão da 
história da pessoa. Cogitou medicação e pondera que ela pode auxiliar a 
pessoa a se animar e conseguir fazer coisas, inclusive a psicoterapia, mas 
não resolve os sintomas fóbicos (isso só psicoterapia). UBS F  

 

[na reunião de matriciamento] Medicações para dormir são sempre uma 
questão de grande discussão na atenção básica. Por quanto tempo o 
remédio tem efeito? Qual a dosagem? O matriciador (psiquiatra D) 
sempre foca suas orientações sobre questões técnicas com 
respostas muito fundamentadas cientificamente e práticas para quem 
atua na atenção básica. Mas sempre suas condutas são pactuadas com 
o próprio paciente, com muito diálogo. “Eu tenho que escolher com o 
usuário qual a melhor medicação para ele”. UBS B  
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Vale comentar que a cena acima foi registrada por uma pesquisadora não 

médica, e o quanto nela pode-se perceber como ela se impressiona com as 

“respostas muito fundamentadas cientificamente”, o que nos permitir dizer 

que ainda pesa muito para a equipe o lugar de “autoridade” do médico, no caso 

o psiquiatra, embasada em um suposto “saber científico”. Por outro lado, o 

médico generalista, ao ser “matriciado”, tem que reconhecer que não sabe tudo, 

na frente da equipe, de alguma forma reconhecendo uma “hierarquia de 

saberes” entre os médicos. Isso poderia ser um motivo de resistência ao 

matriciamento por parte dos médicos?  

 

[na reunião de matriciamento] Médica Monique (nome ficticío) fala que o 
paciente toma uma subdosagem de um remédio, e a médica falou que 
ela não sabe porque prescreve pra ele. Se tira, ele não fica bom. Não 
fica mal, mas não fica tão bem... se ele dá, ele não fica mal... continua na 
mesma, mas ele sabe que não deve ficar tomando... no final eu não sei 
porque eu receito e ele não sabe porque ele toma… “É coisa nossa 
achar que o paciente faz o que a gente manda” diz o matriciador 
(psiquiatra). Na sequência vem falas de pacientes que não fazem as 
coisas conforme se espera. “Mas fala quantas gotas você quer, que eu 
dou” falaria o matriciador ao paciente em um caso hipotético. Os 
trabalhadores riem. UBS B  

 

Os flagrantes da prática médica fora do setting do consultório nos revelam 

um medico diante de situações de muita complexidade, para as quais não sempre 

ele se sente preparado, ou com uma caixa de ferramentas suficiente para lidar 

com uma gama de problemas que transcende e muito a racionalidade biomédica. 

É um médico perdido, muitas vezes assustado, que busca, na maioria das vezes, 

alguma ancoragem para sua prática no seu saber clínico-biológico. 

Vejamos a seguir os flagrantes dos médicos no seu setting, o consultório. 

 

O médico no consultório 

Na cena abaixo, mesmo dentro do próprio consultório médico - em seu 

setting - é evidente a dificuldade do médico em lidar com situações da vida como 

a violência e dor causada por ela. O profissional não consegue deslocar e compor 

seu saber dominante diante de uma tragédia - a ocorrência de uma chacina no 

território da UBS. Abaixo estão descritas as cenas sobre esta situação social 
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complexa pós-intervenção policial no território da UBS onde ocorreu uma chacina 

recentemente, com forte repercussão na imprensa nacional, que expressa o alto 

grau de vulnerabilidade, sofrimento e necessidade de atenção especial aos 

moradores. Aqui, como em outras situações, haveria a necessidade uma proposta 

terapêutica multiprofissional. Mas, persiste ainda a ideia de que o médico teria 

respostas no sentido da cura do sofrimento, de qualquer sofrimento.  

 

Conforme havíamos combinado com a enfermeira B, agendamos com a 
médica E o atendimento da paciente que esteve no atendimento de 
emergência na semana passada. Ela não havia discutido o caso com a 
médica, apenas colocou o nome da paciente na lista de atendimento do dia. 
A consulta estava agendada para as 14 horas. As 13h 30, sogra e paciente 
já estavam por lá. Assim que a médica liberou uma paciente, eu e a 
enfermeira entramos na sala para discutir o caso com a médica. A 
enfermeira começa. A menina B é de uma das famílias que teve um 
jovem assassinado na última chacina. Quem está cuidando dela agora 
é a Fulana, lembra? A doutora vai lembrar, é aquela doidinha que 
acompanha com o psiquiatra sabe? que é meio vesguinha… Quando 
você ver, sei que vai lembrar. E ela tem vindo aqui quase diariamente 
com crises nervosas, depois que o irmão foi morto. A enfermeira explica 
um pouco mais do caso. A médica já lembra desanimada "o problema é 
que estamos sem ninguém da mental! e com certeza ela precisa de 
acompanhamento". "é que além disso ela está com algumas queixas 
clínicas, dor nas costas e uma otite que ainda não melhorou".  

Chamamos a paciente que entrou com a sogra. Eu já a havia visto antes e 
ela estava com uma ótima aparência, até brincando deitada na maca que 
fica no corredor do CS. Algumas coisas me chamaram a atenção no 
atendimento. A seriedade da médica pediatra criava um clima ainda mais 
tenso. Ela iniciou questionando sobre as queixas clínicas e definindo 
condutas para cada uma delas.  

A médica define a conduta clínica e pede alguns exames. Pede que a 
sogra retorne em um mês com os exames prontos. Fico muito insatisfeito 
com a conduta dela. Pergunto se um retorno semanal com a 
enfermeira não seria possível nessas primeiras semanas, ao menos 
para conversar e ver como ela está se sentindo "eu acho que não, 
quando ela estiver com os exames eu vejo ela e se ela precisar ela 
pode voltar aqui" responde a médica. E assim termina o atendimento. Ao 
final, eu e a médica nos perguntamos onde estaria a irmã mais nova dela, 
de 13 anos. Percebo que a médica estava sem opções para aquele 
caso. Pergunto como é a relação do CS com o CRAS da região 
"discutimos alguns casos já com eles, responde ela, mas não é muito 
frequente. - É mesmo! poderíamos até levar esse caso para falar com 
eles!". Saio do consultório percebendo que levamos muito tempo com esse 
caso. Na saída, uma paciente que esperava com a criança no colo olhava 
de cara fechada para mim e para dentro do consultório. Era a próxima a ser 
atendida que deveria estar aguardando há algum tempo. UBS B 

 

Mais uma vez nos deparamos com o despreparo e a fragilidade do saber 

operatório do médico para fazer frente à complexidade dos casos e do “social” 
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que vem junto. Que desconforto e estranhamento isso deve causar naquele 

profissional! E ele traz toda a formação da escola, e deve exercer funções e 

modos de cuidado para os quais ele não está preparado. Um médico 

despreparado, fragilizado, “jogado” em território que não é o de sua formação, 

posto à prova o tempo todo. E, pensando bem, na maior das vezes, não recebe 

apoio ou supervisão de ninguém.  

Numa outra cena é possível ver que, mesmo atuando em seu setting, o 

médico sente dificuldade de lidar com uma situação clínica, quando esta pode 

estar relacionada aos aspectos emocionais do usuário.  

 

[na consulta médica – no consultório] O primeiro paciente é um caso que ele 
vem acompanhando há mais de um ano. Um paciente que refere uma dor 
no peito e apesar de já ter realizado vários exames e passado por muitos 
especialistas durante esse ano, não se descobria qual a causa dos 
sintomas. Vários desses médicos sugeriram que eram sintomas 
psicossomáticos. Era um caso com uma queixa atípica. Daquelas que a dor 
surge em um lugar e acaba em outro sem nenhuma relação aparente. No 
entanto, outros atravessamentos para além da dor, eram relevantes ao 
atendimento: ele estava afastado do trabalho pela previdência, havia uma 
revolta com o antigo serviço e um advogado estava o orientando a respeito, 
e que ele estava fazendo reabilitação pela previdência e estava gostando. 
Escutando o caso, me chamou mais a atenção o quadro psicossocial do 
que o quadro biológico, que nada demonstrava alterado após vários exames 
e avaliações. De certa forma o médico percebia isso, mas se sentia 
incomodado em como resolver essa situação e descobrir a causa dos 
sintomas. O paciente inclusive acompanhava com a psicóloga do CS, mas 
que ela havia saído de lá e ele não teve a oportunidade de conversar melhor 
a respeito do caso com ela. Havia um incômodo do clínico em lidar com 
esse caso. Em querer resolver sem saber por onde exatamente agir. 
Ele queria discutir comigo, não o pesquisador, mas o médico. 
Conhecendo a enfermeira que faria o atendimento com ele, imaginei que a 
sensibilidade dela poderia colaborar nesse caso, tanto para o paciente 
quanto para o médico. Ele optou por pedir alguns exames que havia feito já 
há um ano e reavaliá-lo em algumas semanas. UBS B 31 

 

Nesta consulta a pesquisadora de campo percebe que o médico tem uma 

atitude que coloca o usuário em segundo plano e utiliza certo “tom professoral”. 

Uma relação que ao menos inicialmente trata usuário como subalterno diante da 

autoridade médica.  

No consultório médico: Ele chama o primeiro paciente: um senhor de 
sessenta e poucos anos, que se senta à mesa. Sinto um incômodo 
porque, mesmo depois da entrada do paciente, o doutor continua 
falando comigo por alguns minutos (mesmo eu me mantendo 

                                                           
31 Essa cena registrada por um pesquisador médico, nos permite ver como o “duplo estatuto” 
apontado na metodologia interfere na observação e registro das cenas.  
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calada), fazendo o senhor esperar. Este simplesmente espera e sorri pra 
mim. Antes de voltar o olhar para o paciente o médico me diz: “Este não é 
acolhimento, é um agendamento normal”. Faz uma pequena menção a 
minha presença ao senhor. 

“Esse senhor tem o colesterol alto.”, diz em terceira pessoa, voltando-se 
para mim de novo.  

Continuo em silêncio, tentando me “retirar” o quanto pudesse daquele 
convite pra estar mais presente na consulta. 

-O Sr. sabe o que pode comer? 

O paciente fica sem graça, como um aluno que não sabe responder a 
pergunta do professor. O médico parece perceber e comenta “eu 
coloquei o senhor está no foco, é difícil responder mesmo assim”  

Eles conversam um pouco. O paciente conta que está ansioso pois 
finalmente vai conseguir ir para Rondônia visitar o irmão depois de muitos 
anos. Precisa da receita. O Dr. explica sobre a gordura animal ser o maior 
“veneno” para o colesterol. Orienta comer carne na quantidade da palma 
da mãe dele e faz a sua receita. Mede a pressão. Ausculta o coração. Não 
pede mais exames, pois os últimos não deram mal resultados. Ele me 
cumprimenta ao sair. UBS C 

 

Mas em outra cena, também no consultório, revela-se um usuário que se 

posiciona e questiona o próprio médico, busca um diálogo sobre o seu cuidado. 

 

Antes de sair, acompanhei o atendimento de uma mulher que se 
queixava de enxaqueca. A médica disse que iria então prescrever um 
medicamento profilático para enxaqueca. Quando a médica disse o 
nome da medicação, a usuária se assustou, disse que já tinha lido 
reportagens sobre aquela medicação, e sabia que se tratava de um anti-
hipertensivo. A médica respondeu que sim, era um anti-hipertensivo, 
mas que também era profilático para enxaqueca. A usuária então 
retomou o último encaminhamento para o especialista realizado por 
aquela médica. Disse que foi encaminhada ao cardiologista devido 
a algumas dores na região do peitoral. A médica perguntou o que o 
especialista havia dito, e a usuária respondeu que fez vários 
exames e o cardiologista deu alta para ela, afirmando que se tratava 
somente de uma tendinite. UBS F  

 

Há registros onde surgem alguns elementos de boa prática médica, em 

seu local de atuação mais reconhecido – o consultório, ou seja, nestas cenas o 

médico busca conhecer o usuário, faz uma escuta atenta (o olhar), demonstra 

paciência, detalha as orientações e cuida da privacidade do encontro.  

 

Neste dia a generalista B não estava com alunos, atendia adultos, então 
pedi para acompanhá-la nas consultas. Ela conhecia praticamente todos 
os pacientes. Sobre uma senhorinha, por exemplo, antes mesmo de 
entrar ela me contou que esta apesar de não ter nada, estar com a 
pressão controlada (o que faria com que só voltasse em 6 meses) 
praticamente todo mês passava em consulta com alguma queixa. A 
atendeu com muita paciência, refez a orientação da receita e em 
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menos de 10 minutos a paciente foi liberada. Ouve o relato dos 
pacientes olhando quase sempre para ele, enquanto escreve 
receitas e solicita exames aproveita para iniciar as orientações. 
Pouco fala comigo durante as consultas, espera o paciente sair 
para fazer algum comentário. Atende de portas fechadas. UBS D  

 

Ou neste outro flagrante 

 

Fui acompanhar a clínica (G) até a sala de procedimentos onde está 
uma senhora que elas chamam de Maria Esquizofrênica, a dona Maria 
está com dengue e já é uma pessoa idosa e muito conhecida de todos 
na unidade. Eles falam que ela é bozinha mais às vezes quer bater em 
todo mundo. A doutora conversa com ela com muita atenção. UBS A  

No consultório médico: Uma outra senhora entra. Deve ter sessenta e 
poucos anos também, é bem magra e alta. Apesar da humildade das 
roupas e chinelos é uma senhora bem bonita. Dessa vez o médico faz 
uma referência mais direta a minha presença: “Essa moça vai ficar aí, 
mas ela não vai te fazer mal não.” A senhora responde muito educada: 
“Como um rostinho bonito desse vai fazer mal a alguém?”  

Ela não traz nenhuma queixa, como se estivesse fazendo um retorno 
normal. “Eu sempre meço a pressão e tiro a diabetes, coisas simples que 
muitas médicos não fazem.”, comenta o Doutor. Quando tira a diabetes, 
percebe que está bastante desregulada (algo como 520 acho), e 
pergunta à paciente se andou exagerando no doce. Ela diz que não. Ele 
pergunta se está tomando o remédio corretamente. Então, a senhora 
conta que deu uma paradinha por causa da diarreia de dias que tem 
sofrido por conta da medicação. “Então vamos mudar essa 
medicação. Você não pode parar. Foi tentar arrumar um problema e 
causou outro.” A paciente parece ficar muito grata pela troca da 
medicação. Ele levanta um pouco a sua saia, olha seus pés. “Você 
tem bons pés.” – diz. “Você vai ficar aqui e tomar soro na 
enfermaria pra baixar essa diabete. E amanhã quero te ver de novo. 
Você estava prestes a passar mal.” UBS D  

 

Aqui é uma oportunidade de mostrar para o leitor a importância dos 

seminários de pesquisa, como vimos na metodologia, pois essa cena só pôde ser 

explorada em toda sua complexidade nas discussões dos encontros quinzenais 

do grupo de pesquisa, dando-lhe novos sentidos, exatamente quando a 

pesquisadora pode compartilhar com o grupo sua conversa com a usuária depois 

da consulta médica, momento em que a própria pesquisadora consegue dar 

continência à dimensão mais subjetiva do adoecimento que não havia podido se 

expressar no encontro com o médico. No flagrante abaixo, o médico atende 

solicitação de uma usuária, e realiza uma consulta de corredor. Esta ação é 

claramente “criticada” pelos outros profissionais da equipe como insuficiente para 

usuária, um referendo do consultório como o lugar da boa prática do médico.  
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[numa reunião de grupo] Quando estamos na sala, entra o clínico Dr. 
Joaquim e pergunta de quem é o carro que está estacionado 
impedindo sua saída. A senhora aproveita para mostrar a perna. Ele 
pergunta se tem coceira, e diante da negativa, pergunta se ela toma 
AAS. Ela responde que sim, e ele pede para ela suspender a 
medicação e saem para tirar o carro, que era da assistente social. 
Quando ela volta diz para a senhora que o Dr. pediu para parar agora 
com a medicação e que se ela estava tomando por conta? “sim, meu 
marido disse que é bom tomar ASS, que afina o sangue”. A Terapeuta 
ocupacional está na sala neste momento e comenta em tom ríspido “a 
senhora está tomando medicação por conta? Porque a senhora não 
passa no médico?” A Senhora responde: “ele já viu minha perna” A 
terapeuta rebate: “mas isto não foi uma consulta normal, foi uma 
consulta de corredor, ele precisa examinar, pedir exames, vamos 
agora marcar uma consulta”. Sigo-as para verificar o desfecho, já que 
sei que a marcação ocorre apenas na terça pela manhã. A TO conversa 
com as recepcionistas, mas acaba por avisar a senhora que a marcação 
de consulta são as terças pela manhã. Retornando à sala, a T.O e 
assistente social comentam o caso. A assistente social diz que ela passa 
sim com a Dra. Luíza – clínica geral. A paciente desmente e diz que não 
passa com ninguém. “mas como se eu mesma marquei a consulta para 
senhora com a Dra?” A pergunta fica sem resposta. UBS F  

 

E o médico trabalhando na UBS sempre será demandado para atendimentos 

“fora de rotina”, mesmo que no consultório, de usuários em situação especial 

como no registro abaixo:  

 

A recepção continua cheia e a gerente sai da sala manda fechar a porta 
de vidro que dá acesso à rampa para o andar de cima e orienta a não 
deixar ninguém subir. Os policiais passam com o rapaz, de uns 19 anos, 
de cabeça baixa, algemado, pela parte de fora da unidade e entram pelo 
acesso de serviço que fica em frente à rampa. A médica P já havia 
subido e logo depois sobem as enfermeiras B e R (mas essas duas acho 
que não foram atender ao paciente). Uma vez ou outra desce algum 
usuário que estava em atendimento no andar de cima. Depois de uns vinte 
minutos, o rapaz e os dois policiais descem e seguem para a sala de 
medicação, passando pela recepção onde estavam os pacientes. Logo 
depois saem pela porta principal da unidade. Logo os policiais voltam com 
outro rapaz, também muito novo, e entram pela porta principal subindo 
para o segundo andar. Nesse momento vou até a sala de medicação falar 
com a auxiliar B. Ela me mostra a ficha do primeiro rapaz, que passou por 
ali para tomar antibiótico, pois tem sífilis. Precisará voltar mais duas vezes 
para completar as doses. Ela me mostra a ficha com certo cuidado, 
olhando para ver se os policiais não chegam com o outro, pois é 
confidencial. Conversamos sobre a pouca idade deles e ela comenta que 
geralmente quando chegam lá é porque tem sífilis ou tuberculose. O 
segundo rapaz não precisa passar pela sala de medicação e sai da unidade 
pela porta principal. Todo o cuidado do início se dissolveu ao longo do 
tempo de atendimento dos dois rapazes. A gerente, com exceção do 
momento da chegada, ficou na sala o tempo todo, não tendo acompanhado 
o entra e sai e a circulação dos agentes pela unidade. UBS D  
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No consultório o médico consegue estabelecer alguns controles para o 

seu atendimento, como podemos ver na cena abaixo. Neste flagrante, o médico 

decide não atender adolescente desacompanhada, o que gera uma mobilização 

na unidade diante de tal situação. Um modo de exercício de autonomia do 

médico com justificativa de resguardo ético. 

 

Logo apareceu (no acolhimento) uma adolescente de 17 anos que tinha 
consulta marcada com o ginecologista V, porém este não quis atendê-
la por estar sem um acompanhante maior de 18 anos. Ela queria 
remarcar a consulta. O auxiliar saiu para tentar resolver a situação e ela 
me contou que não sabia desta necessidade, que o médico ofereceu 
chamar alguém da equipe para acompanhar a consulta, mas que ela não 
quis e preferia então remarcar a consulta. Na volta o auxiliar falou que a 
gerente iria passar com ela na consulta, mas ela não aceitou e disse que 
não queria companhia de ninguém e que preferia voltar depois. O auxiliar 
então deu o número para que ela aguardasse o atendimento na recepção 
para realizar o reagendamento. Passados uns 5 minutos a gerente vem 
até a sala procurando pela adolescente, pois iria acompanhá-la na 
consulta. O auxiliar A informou-a que a menina preferiu reagendar a 
consulta. A gerente dá de ombros e diz olhando para mim “ela quem sabe 
eu ia passar com ela” e explica que o médico não aceita atender meninas 
menores desacompanhadas. Com certeza fiz uma cara de “que 
palhaçada” porque imediatamente ela me explica que é porque ele já foi 
assediado e que isto era uma questão de segurança pra ele. Eu tentei 
retomar uma expressão mais imparcial, mas não sei se consegui. Ela saiu 
em seguida. O auxiliar A me conta que há algum tempo atrás uma 
menina cismou com o ginecologista V, chegava a ligar para a 
unidade para saber se ele estava lá. Desde então ele não atende mais 
adolescentes desacompanhadas de alguém maior de idade, não 
precisa necessariamente ser o responsável. UBS D  

 

Neste bloco podemos observar o médico em seu setting de trabalho 

bastante definidor e identitário da profissão, de muitas formas, o lugar do 

encontro privado entre o médico e o paciente/usuário, o consultório. A relação 

interpessoal característica deste encontro, a relação médico-paciente, tem sido 

objeto de muitos estudos que abordam os objetivos e as dinâmicas relacionais 

presentes, bem como o papel de cada um dos sujeitos envolvidos. A potência 

destes encontros gerados nas consultas médicas e o próprio valor terapêutico 

do médico ganharam maior densidade e atenção a partir dos estudos e 

propostas de Michael Balint na Inglaterra na década de 1940. Nas palavras 

deste autor: “O remédio mais usado em Medicina é o próprio médico o qual, 

como os demais medicamentos, precisa ser conhecido em sua posologia, efeitos 

colaterais e toxicidade” (Balint, 1975, p.5). 
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Balint dedicou boa parte de sua obra estudando a consulta dos médicos 

clínicos gerais na Inglaterra, desenvolvendo trabalho voltado para ajudar os 

profissionais a perceberem as necessidades dos pacientes, seus sofrimentos, 

numa consulta médica comum. Abordando as questões subjetivas presentes em 

ambos os sujeitos envolvidos no encontro médico-paciente. Para tanto, trabalhou 

com atividade de supervisão de grupos de médicos em conjunto com profissionais 

da saúde mental, os ‘grupos Balint’, onde se discutia casos ou situações do 

cotidiano de prática trazida pelos profissionais. Já naquele momento em suas 

observações, Balint apontava que grande parte das consultas no primeiro nível de 

atenção (APS) apresenta importantes componentes psicossociais, o que per si, 

amplia a necessidade do médico responsável pela atenção continuada neste 

lugar de prática, de desenvolver habilidades para lidar com tais componentes. 

Embora haja certa tendência em se considerar a prática médica como técnica 

“neutra” onde o médico a partir de seu saber científico seria despossuído de sua 

subjetividade, de suas concepções ideológicas, valores e sentimentos, é sabido, e 

esse empírico evidencia uma vez mais, que há presença de sentimentos, cargas 

emocionais de ambas as partes envolvidas no encontro e que a dinâmica 

estabelecida nesta relação pode interferir no processo diagnóstico terapêutico e 

desdobramentos para o cuidado em saúde (Capozzolo, 2003).  

 

O médico diante de situações de emergência 

Para além dos locais das práticas médicas descritas nos flagrantes acima, 

foram registradas cenas destes profissionais diante de situações de emergência, 

mesmo sendo na AB. Elas reforçam um estranhamento do médico com o 

modelo de atenção hoje colocado para as unidades básicas, que vão além das 

ações programáticas, de prevenção e promoção à saúde.  

Como abordado anteriormente, a autonomia profissional dos médicos 

historicamente construída no âmago da medicina liberal (ao longo do século 

XIX) é considerada conquista importante da medicina moderna que tem como 

substrato a liberdade ampla de se colocar em diversos momentos de seu 

processo de trabalho, de modo tal que permitiu pleno exercício de sua 

subjetividade, traduzindo desde a perspectiva técnica, posição social e político-
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ideológico do médico qual seja, de autoridade exclusiva sobre a saúde e o 

adoecer, tanto do ponto de vista científico quanto moral. Entretanto, a autoridade 

do médico consubstancia-se para além do saber científico, do ‘saber fazer’, 

exige-se o saber prático, instrumental inclusive, como potencias distintas, mas 

complementares e fundamentais de conhecimento e autoridade (Schraiber, 1995, 

p.58-60). Partindo dessas premissas poderíamos colocar em questão qual a 

autoridade médica é almejada no espaço de prática da atenção básica.  

As cenas a seguir mostram que alguns médicos sentem-se despreparados 

para atuar em certas situações de maior urgência nas UBS, inclusive dizem da 

escolha de trabalhar na atenção básica por supostamente não exigir tal 

habilidade. Novamente flagrantes que confirmam as reflexões feitas pelos 

médicos e apresentadas no bloco anterior. 

 

[A gerente da UBS] retomou [numa reunião] a questão da equipe que 
precisa ser montada para sábado (Atendimento Dengue), falou que os 
médicos e as enfermeiras vão receber por plantão, as auxiliares e 
as ACS por etapa. Ele já perguntou diretamente para a pediatra e 
representante do colegiado gestor da equipe azul se ela topava, e 
ela respondeu que por princípios não aceita. Ele perguntou para o 
clínico (L) e ele falou que não quer porque não gosta e faz muito 
tempo que não trabalha em pronto socorro. Eles começaram a insistir 
e ele falou que agora está muito nervoso porque tem uma senhora 
tomando soro lá em cima. Ela chegou a unidade com dengue e sua 
pressão estava 60 por 30 e que ele não aguenta essa pressão, por 
isso trabalha só nessa unidade. Fiquei comovida de ver um 
profissional falar abertamente de suas fragilidades ou dificuldades 
na frente de todos os colegas. UBS A 

 

Ou nesta cena onde o médico é posto à prova, e acaba por mostrar um 

médico fragilizado.  

[Num relato da auxiliar (A)] ligaram aqui falando que tinha uma viciada aqui 
na esquina dando a luz na calçada, a pediatra (B) da amarela foi lá e 
trouxe para dentro da unidade. Ela não poderia ter feito isso! Tinha que 
esperar o SAMU! Levaram a viciada que estava muito drogada para a 
sala da GO e a ginecologista (N) não conseguiu ficar na sala e saiu, 
falou que não iria conseguir. Quem fez o parto foi a auxiliar (M) da 
azul que trabalha em outro hospital especializado em mulheres, ela 
precisou ressuscitar a criança. (A) fica o tempo todo falando que achou 
tudo muito errado, com muito sangue na sala, muito perigoso. UBS A  

 

Na hora do almoço encontro a (auxiliar M) fumando na frente da unidade 

e pergunto sobre o parto,  
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ela perguntou quem me falou? Eu falei que foi a auxiliar (A) da vermelha. 
Tento amenizar o clima elogiando ela, dizendo:  

- Fiquei sabendo que você fez um parto sozinha aqui na unidade e que a 
ginecologista (N) saiu da sala e não te ajudou? 

Ela falou que foi tudo bem! Que ela está acostumada! O povo ai ficou 
apavorado! Não tinha tempo, a mãe estava drogada e o nenê nasceu 
roxinho. Quando o parto começou a Dra. (N) achou que não daria 
certo e simplesmente saiu da sala para esperar o SAMU. Fala da (M):  

- Eu tirei ele, fiz a respiração e improvisamos um respirador. UBS A  

 

Talvez o que essas cenas mostrem é a procura do médico por um “espaço” 

de cuidado – de trabalho - onde sua capacidade de resolver situações limites 

entre a vida e morte não fossem tão intensamente demandadas. A busca por um 

lugar de prática mais ‘protegido’ da dor e da complexidade da existência humana, 

onde pudesse atuar com ações mais controladas e programadas. De alguma 

forma traz em seu ideário uma atuação em processos de adoecimento mais 

simples e menos complexos, “próprios da AB”, como diabetes, hipertensão, 

puericultura e gestantes, com maior capacidade resolutiva. Porém, diferentemente 

do que espera se vê lançando a uma quantidade heterogênea de situações de 

vida, com muita vulnerabilidade social, com muita violência, com múltiplas 

carências. Um mundo “fora de ordem”, que foge de qualquer plano prévio de 

atuação, pouco disciplinado ou controlado e de difícil resolução com as 

ferramentas disponíveis hoje para a saúde.  

Assim, se por um lado há médicos que dizem que na ABS não se faz 

medicina, pois esta só se realiza no espaço hospitalar, há outros que esperam 

encontrar na ABS problemas de saúde menos complexos – básicos – a 

possibilidade de fazer uma medicina com uma certa calma e uma certa rotina. 

Parecem desejar certo ‘esconderijo’ das situações de adoecimento mais graves, 

da fragilidade da vida, tão presentes nos espaços hospitalares, em particular 

situações de urgência e emergência. A entrega para uma auxiliar de enfermagem 

de uma função para qual um médico especialista – o ginecologista – está 

suficiente treinado, como vimos na cena acima, poderia nos colocar, ainda, diante 

de um novo profissional médico? Qual seja o médico que só é capaz de exercer 

sua especialidade no espaço previsto (e produzido por nós) para uma dada 

situação de adoecimento ou de vida, no caso o parto no centro obstétrico; ou, 
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ainda, o médico que abdica da sua prática “heroica”. Dito, de outra maneira o 

profissional que prescinde da sua autoridade e saber sobre a vida, e não mais 

responde ao chamado para salvá-la, independentemente da situação e do lugar.  

Mas os médicos da AB também revelam as falhas na atenção médica em 

outros pontos do sistema, em particular nos serviços de emergência. Estas 

‘falhas’ impactam a prática médica na AB, ‘sobra’ para este espaço o descuidado 

realizado em outros locais. O jogo de “empurra’, tão conhecido pelos usuários, 

entre um serviço e outro, é percebido, ou melhor, duramente vivenciado pelos 

médicos da AB, como vemos nas cenas descritas abaixo. Elas nos dizem ainda 

quanto à fixação de lugares para atenção de certas dores e problemas é uma 

racionalização necessária para a gestão do sistema, mas que se mostra precária 

e frágil para a produção do cuidado, para o atendimento das necessidades dos 

usuários. Ela é muitas vezes naturalizada pelos próprios profissionais de saúde, 

que negligenciam ou desconsideram alguns sintomas e perdem ‘oportunidades de 

cuidado’, ao dizerem ao paciente “aqui não é o lugar para este tipo atendimento – 

de doença”. O registro da cena a seguir mostra esta situação.  

 
Ao voltar para a unidade no final da manhã vi que havia uma pessoa na 
sala de procedimentos aguardando a chegada do SAMU. Conversei com 
sua irmã, que aguardava no corredor ao lado da sala. Ela contou que a 
irmã acordou com muita cólica e que foi ao hospital universitário do 
município. Ao ser atendida lá o médico a orientou a procurar o 
ginecologista da unidade básica, não fez nenhum exame. Ela então 
procurou a UBS para tentar um encaixe. Foi atendida pelo 
ginecologista V que ao suspeitar de hérnia inguinal mandou acionar 
o SAMU para que fosse transferida para o hospital. O contato com a 
central de regulação foi feito pelo enfermeiro P que cobre sua área. Na 
conversa a mulher também me conta que algo parecido aconteceu com 
sua filha que estava grávida. Sentindo dores no final da gestação 
procurou o mesmo hospital duas vezes no mesmo dia, sendo 
dispensada. Quando voltava pela terceira vez para o hospital o bebê 
nasceu dentro do carro. UBS D  

 

6.2.3 A Prática do médico observada pela equipe 

Se, até agora, apresentei e comentei elementos do que denominei “o 

médico reflexivo”, e registrei e comentei “flagrantes da prática médica”, nesse 

bloco vou agregar mais um ângulo de observação: os julgamentos, comentários e 

apreciações que os membros da equipe fazem em relação aos médicos. São 
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registros realizados em diferentes situações, mas que oferecem a oportunidade 

de ver o médico atuando pelos olhos da equipe: a prática médica vista pela equipe.  

O material empírico está organizado em três blocos, que permitem 

caracterizar os seguintes aspectos da prática médica percebidos pela equipe: 1. A 

presença dos médicos parece ser provisória e passageira, pois avaliam que 

aqueles profissionais não se identificam com as condições de trabalho de uma 

unidade básica (Os médicos sempre que podem vão embora); 2. A prática do 

médico ainda comporta um alto grau de autonomia organizacional e técnica e 

interfere o seu trabalho (De como a equipe avalia que o médico tem mais 

autonomia para gerir o seu trabalho); 3. A operacionalização de um modelo 

assistencial complexo, que combina elementos da programação em saúde, com 

atendimento a uma demanda muito variada, e quantitativamente importante, é 

fonte de “confusões” para a equipe sobre qual o “papel” do médico na unidade, e, 

é interessante ver como a equipe observa o médico vivendo uma série de 

situações contraditórias e indefinidas, que parecem depender de posicionamentos 

locais, escolhas, acasos, sempre geradores de tensões (Entre a programação e 

a consultação: afinal, o que se espera do médico?).  

 

Os médicos sempre que podem vão embora 

Um dos problemas mais apontados pelos gestores na primeira pesquisa 

foi o problema da rotatividade dos médicos na atenção básica. Para eles, um 

dos grandes desafios do SUS hoje é conseguir a adesão dos médicos para a 

Estratégia Saúde da Família, em particular sua “fixação” mais estável nas 

equipes locais. Como será visto na sequência, essa “instabilidade” do médico, 

essa possibilidade real do profissional médico deixar a equipe a qualquer 

momento é um dos aspectos mais marcantes quando se analisam as cenas nas 

quais a equipe fala da prática médica. Para as equipes, parece que os médicos 

sempre que podem vão embora...  

 
Uma questão que tomou grande parte da reunião (conselho gestor) 
foi o pedido de ajuda que a gerente fez em relação aos constantes 
problemas de segurança que a unidade vem enfrentando desde 
outubro de 2013. Segundo a gerente, a unidade sofre grande perigo 
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de perder os médicos que tem, e logo agora que todos os postos estão 
completos. Pede o apoio dos conselheiros para mobilizar a comunidade 
e tentar evitar os incidentes. UBS C 
 
Reunião da gerente com ACS: Sobre a rotatividade dos médicos a 
gerente orientou as ACS a fazer um bom trabalho e se dedicar “para 
que o doutor fique”. Ela afirmou ser comum que quando os 
médicos não conseguem fazer um trabalho de prevenção na 
comunidade, ele vai trabalhar no pronto atendimento. UBS E  

 

Noutra cena podemos observar a reflexão de uma trabalhadora sobre a 

desistência de uma médica em trabalhar numa das unidades do estudo. A 

trabalhadora reflete sobre a dificuldade da médica em permanecer na unidade 

diante de incidente e reação agressiva do usuário – “não tinha estrutura 

psicológica” – por conta das pessoas do lugar serem muito agressivas em suas 

manifestações. Podemos dizer que essa cena reforça elementos do estranhamento 

do médico com a prática neste lugar como apontado no “médico reflexivo”.  

 

[Ela diz] Já a Equipe Três é a “mais complicada”, “não pára médico”. 
Pergunto se ela (arquivista) imagina o porquê, ela diz que é porque é 
uma área de favela e as pessoas são “muito agressivas e 
barraqueiras”. Me conta a curta trajetória de alguns médicos, e que na 
manhã de hoje a médica que chegou faz três meses foi embora porque 
não “tinha estrutura psicológica” para atender, pois foi “agredida 
verbalmente” por um paciente, mas ela não sabia ao certo o que tinha 
acontecido. Vou saber detalhes desta história algumas horas depois com 
uma auxiliar de enfermagem que me contou que a médica chamou pelo 
usuário, ele não respondeu e ela começou a atender outra pessoa. Quando 
o usuário notou que outra pessoa tinha ‘passado na sua frente’ ele começou 
a insultar a médica e dizer que ele levaria o caso para a ouvidoria. A auxiliar 
de enfermagem finaliza: “Aí ela não aguentou, ela disse que nunca tinha 
recebido uma queixa na ouvidoria. Desabou e foi embora”. UBS F  

[numa reunião] A médica, fono, psicóloga e dentista comentam o pedido 
de demissão da psiquiatra. Uma diz que sabia que ela não ia aguentar, 
outra diz que ninguém aguenta essa saúde mental desse município, outra 
diz que a psiquiatra queria tudo do seu jeito e na sua hora, que chegava 
na hora que os médicos estavam indo embora, queria fazer matriciamento, 
mas enquanto ela atendia com a generalista R a generalista P tinha que ir 
embora não tinha como ficar esperando, e vice-versa. UBS C  

 

Esta cena mostra as reflexões de uma recepcionista sobre os motivos da 

desistência de um médico benquisto pelo trabalho que fazia na unidade 

aparentemente em função da agressividade de um usuário. 
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Marcília completa “o Dr. Silvio trabalhava bem disposto, mas teve uma 
desavença com um paciente e este xingou a mãe do Dr., ele 
desabafou comigo “minha mãezinha já está no céu e daqui a pouco 
sou eu, porque este cara vem xingar minha mãe” e aí foi ficando 
triste, já quase não saia da sala, até que anunciou que estava saindo da 
unidade, ele faz muita falta”. Pergunto sobre o clínico da manhã, ela 
cometa “ele é legal também, mas não tem como o Dr. Silvio ele quebrava 
um galhão”. UBS G  

 

O problema da instabilidade dos médicos na unidade é tão marcante que 

há iniciativas da própria comunidade no sentido de impedir que eles peçam 

demissão, como mostra o tocante registro da pesquisadora.  

 

Tempos depois Priscila [gerente] e algumas ACS’s descobriram a 
identidade de Graça e quando o coordenador [gestor regional] veio para 
uma reunião do Conselho Gestor (CG), Priscila convidou Graça para que 
as pessoas conhecessem a identidade daquela pessoa que estava 
espalhando aquela espécie de corrente do bem. (....) A partir daí os 
profissionais e o CG começaram a apoiar a ação de Graça e ela a 
assinar suas ações. Também começou a recolher assinaturas de apoio 
na Comunidade. Priscila começa a contar a última ação dela da semana 
passada. (....) Foi referente ao episódio do insulto do usuário à uma 
médica que saiu de atestado da UBS. Quando Graça soube desta 
situação espalhou novamente milhares de bilhetes nos portões das 
casas dos moradores. Priscila me entregou um deles e transcrevo abaixo: 

“Chegou uma médica para o lugar da Dra. Camel, e foi muito 
desrespeitada, e por um homem, e teve que ser medicada, e afastada! Dra 
Michele voltou mais corremos o risco de ficar sem médico novamente, 
gente se ninguém mais quiser trabalhar aqui, quem sofre é agente que 
não temos dinheiro pra pagar médico particular! Se continuar havendo 
desrespeito e violência, médico nenhum vai querer trabalhar aqui com 
medo ninguém vem notícia ruim anda mais rápido que o vento. Ela tem 
atendido todos muito bem, vc que tem colaborado, de alguma forma muito 
obrigada, por causa de um outros paga, temos o direito a ter médico sim e 
a ser bem atendido sim, mais com medo vamos ter sempre medico 
faltando, não e seu caso sua educação e um exemplo, eu não faço parte 
de nada no posto, não trabalho lá, apenas preciso de medico por isso 
conto com vocês, receba bem sua agente de saúde, comente com seu 
parente ou vizinho, vc que discorda de algo e procura se informar ajuda 
muito a sua colaboração e muito importante, não foi definida ainda data 
pra eleição do conselho, feliz ano novo atenciosamente.... Graça*”UBS F  

 

Para uma melhor compreensão dessa dificuldade de adaptação e fixação 

dos médicos em unidades de saúde, boa parte delas localizadas nas periferias 

das cidades, onde vivem os estratos mais pobres da população, podemos fazer 

uso dos dados de um levantamento, de 2013, realizado com estudantes de 

Medicina pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira), órgão vinculado ao Ministério da Educação do Brasil. Através do 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes32) constatou-se, entre 

os formando, que a maior prevalência era do sexo feminino (33,9%), com renda 

familiar entre 10 e 30 salários mínimos (38,6%), e pai com educação superior 

(39,1%), e pós-graduação (22,6%). Acima de 75% cursaram ensino médio em 

escola privada. Por outro lado, apenas 21,3% declararam-se pardos ou mulatos e 

2,3% negros, contra o perfil geral da população brasileira. Segundo pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2013, no país a taxa de 

ocupação de jovens de 18 a 24 anos foi de 60,8 %, sendo que deste contingente 

de jovens 46% somente trabalhavam, 14,9% trabalhavam e estudavam e apenas 

15,1 apenas estudavam (Ministério do Planejamento 2014). Neste mesmo grupo 

etário apenas 16% frequentavam ensino superior. Esta pesquisa demonstra ainda 

que apenas 7,5% da população possuem 15 anos ou mais de estudo. Este perfil 

nos dá algumas indicações sobre a inserção social ou da “classe social” dos 

médicos, mostrando como ela é bastante diferente daquele da maioria dos 

usuários das unidades básicas, fato este que pode estar influenciando parte dos 

estranhamentos destes profissionais com a atenção básica como lugar de prática. 

Pode-se dizer que partiriam de uma vivência social com concepções de vida e 

“códigos” de relações distintas e conflitantes com a dos usuários das UBS. 

Também revelam as características da seleção para entrada nas instituições 

formadoras de médicos no país, uma formação que exige longa dedicação plena, 

onde ter os recursos familiares como suporte ganha relevância.  

Por um desses bons acasos que podem ocorrer em uma pesquisa, três das 

unidades pesquisadas receberam médicos pelo programa “Mais Médicos” durante 

o período da investigação. Algumas cenas registradas nas quais os trabalhadores 

comentam o “programa”, em particular a prática dos médicos cubanos, foram 

muito importantes para caracterizar como a equipe percebe que os médicos 

brasileiros, de um modo geral, lidam mal com o “território” nas condições de 

                                                           
32http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2013/2013_rel_medicina.
pdf acessado em 22 de julho de 2015. 
ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes criado pela Lei 10.861 de 14 de abril 
de 2004. O ENADE é aplicado para estudantes concluintes nos cursos de ensino superior no país. 
No ano 2013 o universo pesquisado foi de 15.617 estudantes.  
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violência e contradições presentes nas unidades situadas na periferia das 

cidades. É interessante perceber como os trabalhadores têm bastante clareza do 

caráter “de classe” presente nas dificuldades dos médicos em lidar com condições 

de trabalho na “periferia” (urbana, geográfica, mas principalmente “social”).  

 

Logo no primeiro curativo, enquanto retirava as ataduras, revelou seu 
sonho de cursar medicina, mas nunca teve dinheiro suficiente para isso. 
Ele [auxiliar enfermagem] acredita que realmente faltam médicos no 
Brasil, e criticou as medidas tomadas pelo governo com o programa 
“Mais Médicos”, pois acha que o governo deveria incentivar jovens 
da periferia a cursar a universidade de medicina ao invés de trazer 
médicos estrangeiros. Ele acha que agora é tarde para realizar este 
sonho, pois tem família, e segundo ele, a medicina prejudicaria a 
dedicação à sua família. Ponderei que se o objetivo dele era o cuidado, a 
função de auxiliar permite que ele fique mais próximo do usuário, e ele 
respondeu que gosta mesmo do contato com as pessoas, de cuidar mais 
próximo, mas o ônus é a remuneração muito menor. Nesta hora, (D), a 
usuária que acompanhava nossa conversa muito calada, nos disse: “o 
pedreiro ganha mais, mas quem põe a mão na massa e trabalha com 
intensidade é o servente”. Acompanhei o atendimento de vários casos ao 
longo da manhã. (E) conhecia todos eles, e me contava a história de 
cada um. UBS E 

Entre um acolhimento e outro a dentista parou para desabafar sobre a 
dificuldade de ficar sem o compressor. Disse que sente saudades do 
governo anterior, que não exigia tanto das empresas que faziam 
manutenção de equipamentos. Ela refere que tem dificuldades de 
compreender as pessoas que defendem as políticas atuais, e o 
Programa Mais Médicos, já que isso não resolve os problemas, e tira 
como exemplo a falta do compressor, alegando que temos profissionais, 
mas não tempos estrutura razoável para o trabalho. Fiquei incomodada 
com essa fala, e ponderei que não podemos achar que todo o país é 
como o município de São Paulo, onde há concentração de médicos, e 
argumentei sobre a formação inadequada dos profissionais de saúde, 
que forma para o trabalho ambulatórios privados. Ela concordou que 
seria necessária uma reforma na educação de forma geral, e 
complementou dizendo que os médicos da periferia deveriam ser 
moradores da própria periferia. UBS E 

 

E ainda há registros onde outros profissionais percebem a diferença dos 

médicos cubanos pela vivência e maior proximidade no cotidiano da unidade 

 

No dia em que fiz as entrevistas, havia um médico cubano conversando 
com uma técnica de enfermagem e uma funcionária da limpeza. 
Nunca havia visto os médicos da unidade conversando ali fora. Na 
maioria das vezes eram os de nível técnico. A unidade recebeu 
recentemente quatro médicos cubanos. Já contava com um (....) [outro 
estrangeiro] e havia um médico [brasileiro] que estava pelo programa 
“Mais Médicos”, mas saiu recentemente, após ter sido aprovado em um 
concurso público de outra cidade. UBS B  
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A equipe observa o sucesso prático dos médicos cubanos seja por suas 

próprias vivências, seja de pessoas de suas relações sociais como nas cenas 

registradas abaixo. 

 

Uma das trabalhadoras da enfermagem comenta dos cubanos. Refere 
que tiveram sorte com esses médicos porque eles são muito bons. 
O médico é neurologista e a médica é radiologista. Ela conta que trouxe 
a vizinha dela para passar com ele. Ela estava com paralisia de Bell 
(paralisia de uma parte do rosto) e que nada foi orientado no hospital que 
ela passou. Já fazia algumas semanas e não houve melhora. Ela 
conversou com ele perguntando o que poderia dar a ela. O médico 
solicitou que levasse a vizinha (mesmo sabendo que não morava na 
área do CS) para consultar com ele e assim ela fez. Ele a avaliou e 
prescreveu algumas medicações. A vizinha ficou eternamente 
agradecida e o problema começou a melhorar alguns dias depois, conta 
ela. Falavam deles com muita satisfação durante a conversa. UBS B  

 

Em relação a generalista R, ela é cubana, do Programa Mais Médicos, e 
está na unidade desde dezembro de 2013. No começo andava mais 
pela unidade, utilizava a cozinha para fazer suas refeições, 
conversava na sala da gerente, porém agora já não vejo tanta 
interação. No acolhimento já é bem solicitada pelos usuários. A 
auxiliar B me contou que passou seu filho com ela e adorou. Por 
isso tem feito propaganda para as pessoas da área de cobertura da 
equipe Roxa que passem por ela ao invés de esperar por consultas com 
o pediatra ou ginecologista. UBS C  

 

Como relatei no capítulo sobre metodologia, realizamos “seminários 

compartilhados” com a presença de profissionais das equipes das unidades 

básicas do estudo. No seminário, o pesquisador daquela unidade apresentava 

uma narrativa sobre seu trabalho de campo, uma “narrativa do lugar” escrita a 

partir de registro de cenas do cotidiano daquela unidade e também de reflexões 

de seus trabalhadores. Não era uma proposta de “validação” da narrativa do 

pesquisador, mas uma tentativa de “ampliar a lateralidade” do estudo, no 

mesmo sentido indicado por Kastrup e Passos (2013). Quando do seminário 

compartilhado da UBS A, no qual estavam presentes três agentes comunitárias 

de saúde, eis que em determinado momento são feitos vários comentários sobre 

a experiência da equipe com a presença de dois médicos naquela unidade. As 

falas foram tão expressivas, e de algum modo surpreendentes, que abrimos aqui 

um espaço para apresentá-las para o leitor por ilustrarem de modo muito 

expressivo esse ponto que está sendo discutindo.  
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A própria pesquisadora de campo dá seu depoimento do que pode 

observar durante seu trabalho no campo:  

 

(....) A equipe verde que estava sem clínico foi a que recebeu o médico 
cubano. Ele é atencioso durante a sua consulta, pergunta sobre tudo 
examina e pesa a usuária durante a consulta. Eu acompanhei uma 
consulta com o doutor, e ele demorou na consulta e conversa, eu 
percebo que as pessoas que estão sendo consultadas estranham 
porque vai pesar a mãezinha, desce a mãezinha, deita a mãezinha na 
maca, vê tudo, examina tudo. Eu conversei com, assim, eu tentei 
conversar mais com eles mas por mais que eu seja uma pessoa que, eu 
acredito que sou uma pessoa simpática, (risos) eu fazia uma pergunta, ele 
respondia só a pergunta. (risos). (UBS A seminário compartilhado) 

 

Como foi dito antes, o seminário compartilhado desta UBS contou com 

forte presença de agentes comunitárias de saúde, o que propiciou observar a 

maior proximidade dos médicos cubanos com elas no dia a dia. O que emerge 

de várias observações sequenciais dos ACS presentes é a referência ao que 

seria a “simplicidade” dos médicos cubanos, que poderíamos ler como maior 

proximidade com os trabalhadores menos qualificados, ou socialmente 

valorizados, da equipe de saúde. Vejamos os comentários das ACS: 

 

Pesquisadora: Mas por que vocês acham que eles [os médicos 
cubanos] se identificaram mais com os agentes? 

ACS 2: Então pela simplicidade.  

ACS 3: Porque eles são muito mais simples,né? 

ACS 2: Eles são bem simples até na... 

ACS 3: Como se veste,né? 

ACS 2: Se vestem como comem, eles comem de colher, 

ACS 1: Aí traz a marmita (risos e sobreposição de vozes) 

ACS 2: Então eles evitam de comer na cozinha, eles esquentam o 
almoço deles. (UBS A seminário compartilhado)  

 

Outro depoimento da pesquisadora de campo que se diz surpreendida 

com as escolhas de relação de amizade do médico cubano muito fora dos 

padrões de relacionamento que os médicos mantêm com o resto da equipe,  

 

A pesquisadora de campo que atuou na unidade reforça: Mas é assim, 
ele cumprimenta ele dá beijo, sabe, mas ele é tímido, eu não consegui 
muito, eu perguntei se ele estava gostando, e o que eu percebi que tem 
o L uma pessoa muito querida da recepção, muito simpática que roubou 
ele já prá ele, né? Então leva ele prá praia, faz churrasco durante a 
semana, leva prá tomar cerveja. É uma das coisas que você nunca 
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imaginaria nos nossos médicos. Um terceirizado da recepção viajar 
prá praia com um médico, então a gente não consegue imaginar. 
(UBS A seminário compartilhado) 

 

No contraponto, na cena abaixo, os trabalhadores observam que existe 

pouca relação entre os médicos brasileiros e os médicos cubanos, e ainda que o 

modo de trabalhar dos cubanos não provocou nenhuma mudança na rotina dos 

brasileiros.  

Pesquisadora: E o trabalho com os outros médicos? Convivendo com 
isso? Teve alguma diferença de mudar? 

ACS 1: Não, não teve nenhuma diferença. 

Pesquisadora de campo: Se algum médico que não fazia algo, por 
exemplo, sentar junto e conversar lá, começou a fazer por causa deles. 
Acho que não, né? 

ACS 1: Não, não mudou a rotina. 

Pesquisadora de campo: Eles vieram e fizeram isso, mas os médicos 
[brasileiros] que têm seus hábitos não mudaram. 

ACS 1: Tem X prá atender, se surgir mais três, quatro ele [médica 
cubana] atende os três, quatro  

Pesquisadora: Mas eles se relacionam com os médicos da unidade? 

ACS 1: Muito pouco. (UBS A seminário compartilhado)  

 

A equipe da unidade percebe diferenças no jeito de trabalhar, no vínculo e 

compromisso com o trabalho.  

 

ACS 1: [relacionam-se com os médicos da UBS?] Muito pouco porque 
eles chegam e vão pro consultório de atendimento deles. 

(....) entre um paciente e outro eles estão lá porque eles têm muita 
atividade também. Eles têm trabalho, então, todo momento que eles 
têm eles estão voltados prá essas atividades, essas tarefas como diz 
ela [a médica cubana], que ela tem muita tarefa prá fazer que outro dia 
ela estava fazendo ... almoçando, não tinha almoçado faltava vinte 
minutos prá terminar o horário do almoço dela e eu falando: Yasmim33 tá 
terminando o seu almoço, vai almoçar, ela não tinha almoçado ainda e 
disse: não eu tenho que fazer essa tarefa e assim, eles são muito 
dedicados em tudo o que eles fazem. [UBS A seminário compartilhado] 

 

ACS 1: Lá na nossa unidade eles são tudo, porque assim, na época 
em que eles vieram (....), que a nossa unidade já tem falta de RH, como 
em todo lugar, até a ideia era ficar na equipe, ajudar um pouco na equipe 
azul e ficar na verde e ajudar a azul,parece, e a Yasmim [médica 
cubana] ia auxiliar a outra médica que o território é bastante grande na 
vermelha a população é bastante grande também, só que aí na época 
em que ela chegou ocorreu a violência lá que um paciente agrediu a 
médica, a médica se demitiu, voltou pro centro de saúde e ficou sem 

                                                           
33 Nome fictício 



155 

Resultados 

 

 

médico na equipe. Então ela que veio prá ajudar, auxiliar, assumiu tudo. 
Ela ficou com tudo, nove mil habitantes, assim, jogados prá ela 
porque não tinha mais ninguém. (....)  

ACS: E a outra equipe sem clínico também, ele foi prá outra equipe e 
vieram prá ser mais e ficaram tudo. Estão dando conta coitados, 
exaustos, a gente percebe. (UBS A seminário compartilhado)  

 

E continuam reforçando o caráter diferente da prática dos médicos 

cubanos, em particular sua capacidade de construir relações mais igualitárias ou 

horizontais com a equipe.  

 

ACS 2: É ela [médica cubana] escreve português agora perfeitamente 
[comparando quando da chegada á unidade], ela faz as visitas 
domiciliares, se integrou com a gente também, apesar deles 
preferirem comer na sala dos agentes de saúde porque eles tem 
assim, é uma cultura diferente, e eles são mais fechados, né? (UBS 
A seminário compartilhado)  

 

Os trabalhadores narram também como os médicos cubanos se organizam 

na cidade – “o dividir é o verbo comum”. E por fim consideram a experiência de 

trabalhar com os médicos cubanos é positiva – “na nossa unidade eles são tudo”.  

 

Pesquisador: Então o casal está trabalhando [médicos cubanos na mesma 
cidade]? 

ACS 1: os dois trabalham e moram e dividem, vários médicos, dividem um 
apartamento mesmo sendo casados, vários casais moram, dividem, 
cada um é o dia de cozinhar, cada um é um dia de cuidar das coisas 
lá, acho que eles dividem as compras, é assim. 

Profissional saúde mental: Dividir é um verbo comum, né? 

ACS 1: É sempre coletivo (UBS A seminário compartilhado)  

Pesquisador: então é uma experiência positiva com eles né?  

Profissional saúde mental: positiva 

ACS 1: Eu não sei todo lugar funciona assim mas lá na nossa unidade 
eles são tudo. (UBS A seminário compartilhado)  

 

Estes registros trazem mais elementos que reforçam a percepção do 

impacto que as diferenças de inserção social, de pertença a diferentes “classes 

sociais”, podem ter sobre as dinâmicas das relações presentes na produção do 

cuidado em saúde, dado que os encontros entre sujeitos são a “pedra angular” 

razão de ser desta produção. Os médicos cubanos, vindos de experiência social 

menos marcada por grande desigualdade social como a da sociedade brasileira, 

estranham menos as relações com os trabalhadores de nível social diferente a 



156 

Resultados 

 

 

ponto de se identificarem mais com estes e, aparentemente, da mesma forma 

com os usuários das unidades básicas. Interessante observar como os 

trabalhadores se põem a refletir sobre as vivências com os médicos cubanos, 

inclusive estabelecendo relações de confiança, amizade, e até defesa destes 

profissionais. Reitero, aqui, o que já apontei antes: a abordagem cartográfica do 

estudo vai registrando cenas mesmo que não haja uma intenção prévia para isso. 

Não havia uma definição prévia de se estudar “a prática médica” na atenção 

básica, nem uma orientação específica dos cartógrafos no sentido de registrar 

elementos da prática. No caso dos médicos, foi surpreendente a capacidade do 

estudo de captar um tema atual, o programa “Mais Médicos”, em ato, sem ter 

havido uma preocupação explícita nesse sentido.  

 

De como a equipe avalia que o médico tem mais autonomia para gerir o 

seu trabalho  

Apesar de que um dos “estranhamentos” que apontei no “médico 

reflexivo” ser ele ver sua “autonomia ameaçada”, foram registradas várias cenas 

em que os trabalhadores identificam claramente ainda uma grande autonomia 

dos médicos para o desenvolvimento de sua prática, seja na flexibilidade para 

gerir seu horário e sua agenda de trabalho, seja no comando técnico-científico 

que estabelece em relação ao trabalho de toda a equipe. Olhado pela equipe, o 

médico segue sendo um profissional que goza de alta dose de autonomia. 

Para Schraiber (1995), 

 

‘Analisando o significado dessas mudanças particularmente para o 
médico, estudei e redefini sua autonomia profissional, enquanto realidade 
objetiva e conceitual. De um lado, isso significou abordar o médico como 
sujeito coletivo e, simultaneamente, técnico, político e histórico. De outro, 
significou responder a algumas das mais intrigantes especificidades dessa 
prática, encontrando-a como trabalho de natureza muito peculiar, em 
nossas sociedades. São parte dessa peculiaridade o modo como 
médicos, pacientes e muitos outros sujeitos da sociedade prezam a 
liberdade desse profissional no trabalho e buscam-na ou colaboram 
nessa direção ativamente (....) (p.57) (grifos atuais)  

 

Na recepção, 

No balcão da recepção um informe: “Não agendar consulta para o Dr. 
Valter as terças–feiras”. Pergunto o motivo ao recepcionista (Vander) e 
diz “ele é médico, eu que não posso escolher quando quero 
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atender”. Tento tirar algo mais, mas é improdutivo. Ele também informa 
que o Dr. Valter já atendeu hoje e não retorna (achei estranho, pois sua 
agenda é do dia todo). Vander diz que já está de saída da unidade 
(aposentar). UBS G  

 

E ainda cenas que captam as evidências das dificuldades de se fazer a 

gestão do trabalho médico.  

 

Converso com o oficial administrativo. Ele estava fazendo a 
produtividade dos médicos no sistema. “Só tem um recepcionado, mas 
dez atendidos”- reclama, então ele tem que completar no sistema. Acha 
que o cargo de gerente deveria ser concursado. “A gerente fica com 
receio de chamar a atenção dos médicos pelos seus atrasos, 
porque tem medo deles terem influências que possam lhe 
prejudicar”. UBS D  

 

Quando comento que ainda não consegui ter muito contato com os 
médicos ele [psicóloga] me conta que o médico generalista de uma das 
equipes veio pela primeira vez na reunião de equipe na última semana, 
porque ela conseguiu o convencer. “Os médicos fazem uma carga 
horária bem menor do que deveriam. Acho que departamento tem 
medo de cobrar e eles irem embora”. UBS D  

 

Nessas cenas registradas no diário de campo dessa unidade os 

trabalhadores narram acontecimentos envolvendo os médicos a partir do qual 

avaliam atitudes “diferenciadas” da gestão em relação a este profissional, vejamos:  

 

[No fumódromo] Médico pediatra passa pelo estacionamento indo embora. 
Depois que ele vai comenta-se que ninguém quer se consultar com ele, 
por ser extremamente grosseiro com as mães. Trabalha 2 horas por dia, 
quando tem agenda! Em relação às férias, contam que ele retirou seu 
período mesmo passando por cima de um pedido da gerente pra que 
fosse em outro momento devido ao rodízio de médicos. “Não há uma 
consequência pros médicos por ações como essa”. Parece que nem 
todos médicos são assim. Mas muitos vão para a saúde da família só 
para ganhar mais. Não acreditam na proposta e continuam com uma 
mentalidade do especialista. A psi me conta dos médicos que ameaçou 
a equipe: quem mexesse com ele (no sentido de interferir em como 
ele deve fazer seu trabalho), sofreria um “trabalho” de candomblé. 
“Totalmente persecutório”- ela diz. UBS D  

 

Em algum momento falamos sobre a resistência dos médicos ao PSF e o 
tempo de trabalho reduzido e ela [gerente] comenta: “Eu respeito se o 
médico que não quer participar da reunião de equipe. Penso que 
cada um tem seu tempo e que ninguém faz nada obrigado. Hoje vejo 
muitas pessoas que mudaram médicos que chegavam a me 
ameaçar pra não serem incomodados no seu status quo, querendo 
ser matriciadores agora. Mesmo que a remuneração seja mais alta, 
acho que é uma conquista.” UBS D 
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Por outro lado, o médico parece ser um profissional que ainda goza do 

privilégio de ter algum funcionário para fazer, por ele, atividades consideradas 

burocráticas, um modo de reconhecer como seu trabalho é diferenciado e 

especializado. 

Encontro a técnica de enfermagem, que é auxiliar do G.O. Está no 
cantinho escrevendo. “Estou adiantando minhas coisas, não consigo 
fazer a papelada durante as consultas. Esses papéis são importantes 
porque o ministério os tem como parâmetro para liberar as verbas. O fato 
é que não dá pra fazer tudo. Ou a gente atende, ou faz os papéis. 
Deveria haver mais funcionários. E depois acaba ficando a impressão 
que a gente não trabalha, não atende... Os médicos têm alguém pra 
fazer isso por eles...” UBS D  

 

A “tensão no encaixe” por consultas não agendadas está sempre 

presente no cotidiano das unidades. Os trabalhadores da recepção estão 

expostos, sempre, por um lado à pressão por atendimentos dos usuários, e, por 

outro, o poder que o médico ainda detém sobre sua agenda. O pessoal de 

enfermagem parece viver tal dificuldade de modo acentuado. As cenas abaixo 

falam sobre isto. 

 

Chega uma mãe para passar no médico, porém não tem consulta 
marcada. A recepcionista (Selma) pede que a mãe retorne às 13h, diante 
da impossibilidade da mãe em retornar comenta comigo. “Ele tem horário 
vago... eu vou encaixar. Ele não pode reclamar, pois ainda está no horário 
dele até por volta das 11h15..., depois disso ele vai almoçar e só retorna 
às 13h.” Diante da hesitação dela em encaixar questiono o motivo? “é 
que ele reclama” . Aproveito e vou levar o prontuário junto com ela. 
Ela entra séria, entrega o prontuário, diz que é um encaixe e sai. 
Comenta comigo “até que ele não reclamou...ele ficou mais humano 
depois da morte da senhora...foi perguntar para o clínico se queria 
ajuda para socorrer a senhora...não sei se ajudou...” UBS G  

 

As dificuldades que ela (técnica enfermagem) refere com os pacientes é 
a não aderência deles ao tratamento e com a equipe ela só refere 
dificuldade no acesso aos médicos. Só uma das médicas ela refere 
ter maior facilidade de acesso (Dra. M). Muita coisa é na base da 
confiança dos médicos com o meu trabalho mesmo, diz ela. UBS B  

 

Sento-me nos bancos dos usuários junto com duas mães com três 
crianças por volta das 11h30. O episódio: Segundo a mãe 1 ela agendou 
consulta para os dois filhos as 10h45 e para o sobrinho (filho da mãe 2) as 
11h15. A mãe 1 chegou no horário e foi atendida normalmente, 
contudo viu quando o médico saiu as 11h, portanto quando a mãe 2 
chegou o médico não estava mais. Para as mães a culpa é da 
recepcionista que agendou consulta em horário equivocado, e, 
portanto esperam que a recepcionista (Natália) “se vire” para dar conta 
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do atendimento. Apesar de reclamarem por diversas vezes do erro da 
recepcionista, quando esta chama a mãe e pergunta se ela prefere esperar 
o retorno do médico às 13h e a colocaria como a primeira paciente ou se 
prefere remarcar para outro dia. A mãe 2 demonstra descontentamento, 
mais agenda a consulta para a próxima terça-feira. Após saírem vou para 
perto da recepção e converso com a Natália outros assuntos, mas não 
demora para ela comentar “Era melhor não ter pediatra, pois este 
pediatra sai assim e nem avisa para gente, nem verifica se tem 
paciente aguardando. Ele é assim, quando a agenda dele tem horário 
vago, como hoje, ele faz isso.” E comenta que está cansada, após 20 
anos em recepção em hospital/UBS pensa em abrir um negócio próprio, 
que já faz massas para vender para as colegas na UBS. (....) UBS G  

 

Um critério de julgamento do médico pela equipe frequentemente é o 

quanto ele é mais ou menos flexível no manejo dos encaixes, deixando os 

trabalhadores à mercê da boa vontade daquele profissional.  

 

O psiquiatra tem agenda para 9 pacientes, mas tem atendido 14. “agora 
ainda está melhor, pois ele não aceita mais os pacientes de outras 
unidades...antes vinham tudo pra cá e ele atendia. Agora ele atende e 
depois encaminha cada um para a UBS de sua região. Os pacientes ficam 
nervosos com a gente, ainda mais quando ficam sem remédios, a gente 
tem que dar um jeito”. Ela deixa transparecer que o psiquiatra é “bacana” e 
parecem ter fácil acesso a ele para realizar os encaixes. UBS G  

 

Tem um senhor bem magro aguardando encaixe e a recepcionista 
(Fabiana) fica preocupada, pois não sabe se faltará gente o suficiente 
para conseguir encaixá-lo. Ela vai à sala do médico e ele autoriza o 
encaixe. Ela dá pulos de alegria! (....) UBS G  

 

O modo como os médicos organizam sua agenda, dedicam mais ou menos 

tempo para o atendimento, sempre com muita flexibilidade, a depender de seu 

“estilo” de trabalhar, apesar de ser um ato individual, típico de sua autonomia, é 

algo sobre o qual os trabalhadores não podem intervir, apesar de influenciar muito 

seu próprio trabalho. É como se fosse uma observação externa, um campo que o 

trabalhador reconhece, avalia, mas no qual não pode nunca penetrar. 

Interessante observar, como já apontamos na metodologia, como as observações 

dos cartógrafos diretamente da consulta médica foram relativamente poucas 

durante a pesquisa, de algum modo reproduzindo o quanto o consultório médico 

permanece “fechado” para equipe. O consultório como lugar do encontro privado 

entre médico e paciente. Vejamos como os trabalhadores falam sobre isso.  
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Chega uma mãe com duas crianças para passar com a pediatra, contudo 
as consultas não estão agendadas no sistema, apenas na carteirinha da 
mãe. A recepcionista Nelma responde que não será possível atender, pois 
a mãe teria que ter passado antes na recepção para anotar no sistema. A 
mãe contra argumenta que por indicação do Vander (recepcionista) veio 
mesmo sem marcar. A recepcionista Nelma repassa o caso para Vander 
que confirma e comenta “A dra. não pode marcar o dia de retorno na 
carteirinha do paciente, pois quando eles chegam aqui não tem vaga 
para tal dia, aí eu peço para que eles venham como ela orientou e 
faço encaixe. Agora ela vai ter que atender....” Vou com Vander a sala 
da médica verificar o desfecho. Nem bem o Vander explica o que está 
ocorrendo e ela comenta “pode pegar o prontuário ...vou atender”. A 
hebiatra Aline é uma oriental já bem de idade, aparentemente muito 
tranquila. Quando retornamos com a notícia a recepcionista Nelma 
comenta “esta médica é muito boa, mas deste jeito ao invés de 
atender 36 ela vai atende 60, pois ela pede para o paciente retornar 
depois de xx dias e nunca tem vaga, como ela anota na carteirinha a 
gente (recepção) não sabe o que fazer...” UBS G  

O caso mais complicado era o agendamento com a pediatra, pois além 
da agenda não estar aberta, os usuários eram informados para não 
tentar encaixe na terça-feira, único dia de atendimento da pediatra, já 
que no dia anterior teve uma mãe que passou o dia inteiro e só foi 
atendido ao final da tarde. “a pediatra é muito minuciosa, demora 40 
minutos com cada criança” comenta a recepcionista. “chega a ser 
desumano com a criança ficar o dia todo esperando” No caso do 
Senhor da recepção, que retornou das férias, avisava que a unidade 
estava sem pediatra. (Lembrando que a pediatra está atendendo os 
pacientes agendados com a pediatra que saiu da unidade, portanto não 
ficou claro se estão agendando com a nova pediatra). No entanto 
informavam as mães e pais que deviam passar na semana que vem para 
saber da agenda. Chegou um caso que a mãe afirmava que nasceu um 
caroço na criança e estava crescendo, esta foi orientada a procurar (....) 
serviço de pronto atendimento. UBS G  

[no acolhimento] Chamado o Sr. Raimundo chega sua filha explicando 
que seu pai tem 69 anos e que ela acabou de trazê-lo do interior da 
Bahia por estar com PSA aumentado e biópsia alterada (não usa o nome 
câncer). Sr. Raimundo chegou há três dias e está muito enfraquecido. 
Sua filha conta que há mais de um ano ele vem se sentindo mal, mas 
que até então, o médico só havia passado vitaminas. Morador de um 
sítio no interior da Bahia, a filha fala várias vezes como aqui temos 
acesso a informação e prevenção e que lá não é assim. Que aqui o 
médico pede exames mesmo a pessoa estando bem. Ela é usuária 
do plano de saúde empresarial do marido, mas tem ficha na UBS (ela e o 
filho). Sr Antônio é incluído no prontuário da família. 

A auxiliar pega os exames e vai conversar acho que com a médica da 
equipe. Demora um pouco e volta com um encaminhamento para 
cirurgia urológica. A paciente é orientada a deixar o encaminhamento na 
recepção, pois a consulta será agendada no serviço de especialidades e, 
assim que isso acontecer ela será informada. Nenhuma consulta ou 
atendimento é agendado com a equipe da unidade. UBS D  

 

No registro a seguir o cartógrafo capta momento de insatisfação e 

dificuldade da trabalhadora ao se deparar com a negativa da médica em atender 

as usuárias participantes de atividade de planejamento. O profissional médico é 
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visto como aquele que pode recusar ou colocar limites para seu trabalho. A cena 

evidencia também a dificuldade de gestão do trabalho médico na perspectiva do 

trabalho em equipe.  

 

A educadora fica visivelmente chateada com a médica e comenta “é dois 
minutos com cada usuária, somente para colher a assinatura” (indicando 
que não custava atender a demanda do planejamento familiar) lembro 
apenas, que apesar de ser dia de planejamento a agenda da ginecologista 
não tinha horário vago para tal tarefa, como houve duas faltas ela 
encaixou duas do planejamento familiar. A educadora comenta comigo 
que vai tentar resolver o problema, pois tem tido muita dificuldade 
com os atendimentos por parte da ginecologista. Quando uma das 
pacientes retorna (conjuntivite) comenta que solicitou que a médica 
indicasse um anticoncepcional oral e ela se negou, pois disse que não 
era uma consulta. UBS G  

 

Nas cenas a seguir, vamos observar como o componente mais técnico do 

trabalho médico é observado e avaliado pela equipe. O trabalhador reconhece a 

autonomia do médico que pode ir ajustando a terapêutica conforme o quadro 

clínico. A autonomia técnica do médico reconhecida como um elemento 

importante da prática médica. 

 

Senhora 1- Pega para ela e para o ex-marido, que apesar de divorciados 
moram juntos. Pergunto como fazia antes do programa. Ela responde 
que há 6 anos tem o programa de distribuição do kit com controle da 
glicemia, mas antes tomavam a insulina de acordo com a prescrição 
médica, sem realização dos testes diários. A aux. saúde complementa 
“o médico é como um mecânico, que vai ajustando a dose 
conforme a glicemia”[faz o movimento como que apertando uma 
rosca). UBS G  

 

A noção da profissão médica como misto de ciência e arte vem sendo 

cunhada pela prática dos médicos ao longo do tempo dado a particularidade do 

objeto especialíssimo de que se ocupam de modo equivalente qual seja o 

corpo/objeto de trabalho (doença) e o corpo/necessidade social/finalidade (doente 

a ser transformado). Pode-se dizer que é no momento da terapêutica do doente 

que se encontra equivalência entre a arte e a ciência, entre o conhecimento 

científico sobre as doenças e a capacidade de aplicá-los aos doentes. O 

componente nomeado de “arte” aqui se refere à sabedoria sobre os doentes que 

se funda em outro substrato, a experiência clínica. “Assim, somente a experiência 

clínica pode completar o homem da ciência, em dois níveis: o técnico e o ético, ou 

seja, oferecer conhecimento na arte de combiná-los” (Schraiber, 1993 p.160). Na 
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complexa e longa formação escolar do médico torna-se fundamental a iniciação 

na experimentação clínica bem como a percepção da necessidade de agregar 

conhecimentos vindos da prática.  

Por outro lado, no registro do diário de campo abaixo o trabalhador 

percebe também que “não se pode questionar” as orientações diferentes dela e 

do médico, um profissional “maior que ela”, mas que em alguns momentos os 

ACS conseguem responder/orientar melhor os usuários. Revelam quando a 

autoridade técnica do médico pode inadvertidamente se sobrepor à equipe. As 

cenas abaixo falam sobre isto. 

 

A reunião já ia terminando quando uma ACS pediu a palavra novamente 
e compartilhou uma situação: ela orientou uma mulher sobre 
amamentação exclusiva, e um profissional “maior que ela”, no caso 
um médico, introduziu água e chá. Ela se sentiu muito frustrada, e 
ainda afirmou que não se pode questionar. E finalizou seu desabafo com 
a frase “é tudo culpa do ACS!”. UBS E  

 

Mas há, também, questionamentos quase silenciosos sobre a 

competência do médico em certas situações, como na cena abaixo:  

 

Quando fomos embora [de uma visita domiciliar no território?] a ACS me 
conta de um ocorrido com aquela senhora. “A mãe dela, uma senhora 
acamada, tinha consulta marcada há bastante tempo na UBS e no dia 
em que compareceu à unidade meu ex-marido estava entrando para 
consulta. Creio que ela achou que ele estava “passando na frente” dela. 
O médico escutou as queixas da senhora, que pareciam as mesmas 
de sempre e a mandou para casa. Mas ele não percebeu que ela 
tivera um AVC. No dia seguinte a senhora faleceu na casa da filha. Eu 
não estava nem sabendo e passei na casa para fazer uma visita. 
Quando cheguei fui abordada por essa senhora e suas vizinhas. Elas 
não queriam me deixar ir embora, quase me bateram. Me culparam pela 
morte da senhora. Agora só venho aqui acompanhada!” UBS D 

 

De qualquer modo, a autoridade técnica do médico segue sendo elemento 

fundamental para o desenvolvimento do trabalho da equipe, como se vê no 

registro a seguir:  

[Na sala de curativos] (F) foi uma das pessoas atendidas na sequência. 
Ela contou que sofreu um atropelamento há dois anos, e foi necessário 
enxerto ósseo e de pele, com uso de fixadores externos, num longo 
período de internação. A ferida na lateral do pé ela tem há dois anos, e 
agora está com uma necrose com indicação de debridamento na 
avaliação do auxiliar. Isso provoca dor, incômodo, e dificulta a 
cicatrização, porém, este procedimento não foi prescrito por nenhum 
médico (....) UBS E  
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Todas essas cenas nos mostram como a autoridade técnica do médico 

segue sendo reconhecida pela equipe, e ela não pode ser descolada da maior 

autonomia administrativa de que dispõe de algum modo legitimando-a, 

mantendo-a como algo inquestionável, ou, “legítimo”. Mesmo que em algumas 

situações a autoridade técnica do médico se sobrepõe à da equipe.  

Segundo estudos de Carapinheiro (1998) sobre saberes e poderes no 

hospital, mesmo diante de variáveis internas e externas à profissão médica como 

os mecanismos de controle do poder profissional pelo poder administrativo, as 

estratégias dos doentes e outros atores envolvidos na produção de cuidados 

hospitalares, o essencial do poder médico se mantém incólume, o saber formal 

institucionalizado no sistema de educação superior e transformado e atualizado 

no cotidiano do trabalho. Aponta a autonomia profissional do médico, tributária de 

sua autonomia funcional (técnica), como fundamento que lhe confere ampla 

influência no exercício de autoridade e responsabilidade e a partir do qual se 

define a extensão e os limites da autoridade e responsabilidade dos profissionais 

não médicos. Além de influenciar a determinação das zonas de conflito no tecido 

social do serviço e na regulação das interações e das prestações profissionais 

(p.184). Embora, trate-se de investigação em serviços hospitalares me parece 

que tais achados e reflexões guardam semelhanças e pertinência para outros 

serviços, como as UBS.  

Autoridade e autonomia técnica do médico se misturam e são indivisíveis 

quando pensamos no médico como agente da Medicina que é antes de tudo 

intervenção, prática técnica concebida como ação transformadora, reparadora ou 

mesmo mantenedora das condições vitais amplamente desejadas pelas pessoas 

e pela sociedade. A prática deste profissional reconhecida como técnica vinculada 

ao saber científico contornado por princípios éticos é que lhe confere autoridade, 

ainda que permitida, de interferir na vida das pessoas (Schraiber, 1993). 

Neste bloco vimos que a equipe da unidade no contraponto ao que dizem 

os médicos ao falarem sobre a perda de autonomia, e por comparação, fala da 

maior autonomia do médico sobre seu trabalho observando diferenças entre os 

médicos no exercício da autonomia, tomando diferentes posturas perante as 

diferentes demandas advindas da produção cotidiana do cuidado da unidade 

básica, seja por parte dos usuários, seja por parte da equipe. Percebem também 
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o tratamento diferenciado que a gestão reserva ao trabalho médico, em particular 

o quanto ela é pouca efetiva. Parece-me que há certo desencontro nas bases que 

se constituem as autonomias profissionais para produção do cuidado de forma 

mais compartilhada, em produções mais coletivas de trabalho, como é o caso das 

unidades de saúde. No caso do médico, como abordado anteriormente, a 

autonomia profissional é marca fundamental do arcabouço da identidade desse 

profissional. Entretanto, as bases da autonomia da prática médica foram 

construídas em seus momentos de produção mais artesanal, liberal e individual 

de prática e, esta vem sendo reconstruída e reconstituída ao longo das mudanças 

da Medicina. Estaríamos vivendo um novo momento no qual, diante da 

necessidade de produção de cuidado de forma mais coletiva, seria necessário 

problematizar e discutir novos contornos para autonomia da prática médica?  

 

Entre a programação e a consultação: afinal, o que se espera do médico?  

No “médico reflexivo”, já haviam merecido atenção as “tensões e 

estranhamentos produzidos pelo modelo de atenção”. De fato, será possível ver, 

nas cenas apresentadas a seguir, como a equipe consegue perceber um médico 

que parece se atrapalhar no exercício das atribuições que lhe são postas pelo 

modelo de atenção básica adotado nos municípios estudados, em boa parte 

ecoando as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A Portaria nº 2488 

de 21 de outubro de 2011 (Ministério da Saúde, 2011) que versa sobre a Política 

Nacional para Atenção Básica, estabelecendo diretrizes e normas para 

organização da Atenção Básica no país, estabelece as seguintes atribuições para 

os médicos:  

 

Do Médico: 

I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

II - realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 

III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; 

IV - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário; 
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V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

VI - contribuir, realizar e participar das atividades de Educação 
Permanente de todos os membros da equipe; e 

VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS. 

 

Grifei propositalmente o item III, pois ele dá algumas indicações sobre as 

dificuldades que tem sido operacionalizar, na prática, as diretrizes postas pelo 

Ministério da Saúde para atenção básica, fornecendo indicações sobre algumas 

dificuldades enfrentadas pelos médicos na atenção básica.   

Podemos dizer que o modelo assistencial proposto pelo Ministério, e 

adaptado pelos municípios estudados, é bastante complexo na medida em que 

deve combinar atividades mais de “saúde pública”, em particular as ações do tipo 

programáticas, voltadas para grupos populacionais específicos (tuberculose, 

hipertensão arterial, gestantes, etc), com um tipo de atendimento mais aberto, 

com ênfase no acolhimento flexível e aberto às mais variadas demandas dos 

usuários. Podemos dizer que é uma diretriz de organização para a atenção básica 

que combina um modo mais estruturado, normatizado de atendimento 

(programação), com um modo mais flexível, aberto de contato com a clientela 

(acolhimento), o que torna bastante complexa sua operacionalização. O 

Acolhimento é o dispositivo central desde componente mais flexível desse modelo 

de atenção pensado para a atenção básica, e o modo como é articulada a relação 

entre médicos e corpo de enfermagem para fazer frente a esse modelo 

assistencial “misto” é fonte de permanente tensão da equipe. E de “confusões” 

sobre qual o papel do médico na UBS.  

Nos diários de campo dos pesquisadores há registros de situações 

observadas no acolhimento que revelam como as demandas por consulta médica 

pressionam a equipe, em particular porque o atendimento de enfermagem parece 

não responder às expectativas dos usuários. O acolhimento, principal dispositivo 

de abertura da unidade para a comunidade, é fonte de tensões e insatisfações, 

em particular porque parece ser difícil conseguir uma melhor articulação do 

trabalho do médico e do enfermeiro para uma prática mais compartilhada e 

solidária para fazer frente à demanda por atendimento.  
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Na cena a seguir, um enfermeiro fala claramente da difícil comunicação 

com os médicos para compartilhar decisões clínicas e de acesso a outros 

serviços, em especial o pronto socorro.  

 

Ele se mostra irritado no momento. Fala que o “acolhimento” faz isso 
com ele. Ele se queixa que o acolhimento sobrecarrega o enfermeiro e 
mesmo assim não sente que seu trabalho ali é resolutivo. Tem que 
mandar as pessoas para o pronto socorro, mesmo as coisas mais 
simples, porque não tem vaga para o médico. No momento que converso 
com ele, entra na sala a enfermeira C. 

“se tivesse uma conversa mais aberta entre o enfermeiro e o 
médico”; “olha, é uma amigdalite”; “não custa ele falar – abre a 
boca!”. Essa pressão pela vaga...  

O enfermeiro A fala que não mede esforços. Ele entra na sala e pede 
ao médico que resolva, mesmo sabendo que o médico poderá ir à 
direção reclamar que ele fez isso. Eles sabem que a população 
prevista pelo ministério de 4000 pessoas por equipe, lembram disso 
várias vezes. E que com a população atual eles não tem, não acreditam 
ter condições de fazer um trabalho da forma que poderia ser. UBS B 

[pergunta o pesquisador] Vocês já discutiram o que não deve ser 
encaminhado ao PS, eu pergunto. Já, responde a enfermeira C, mas não 
tem vaga. Se não tem vaga, não importa. Outras histórias surgem. Eles se 
mostram inconformados com a dureza de alguns médicos em não 
avaliar pacientes e repassar para o enfermeiro a responsabilidade em 
encaminhar ao pronto socorro. A enfermeira C pergunta: “Você não se 
sente mal em ser mal tratado (pelos médicos) enfermeiro A?”, “Eu sinto, 
mas eu me coloco do outro lado...”, responde ele. UBS B  

 

Nesta cena a enfermeira fala sobre a busca dos usuários pelo 

atendimento médico e como a unidade lida com a situação.  

 

Ela [enfermeira C] considera que se tiver um médico só para atender ao 
acolhimento, isso iria tirar o foco da saúde da família. Ia virar um Pronto 
socorro. Criou-se essa regra com os médicos, só atender se tiver vaga. Se o 
paciente não vier, perdeu-se a vaga, não é recolocado outro paciente. UBS B  

[acompanhando atendimento enfermeira] Entre um paciente e outro ela 
me disse que o acolhimento foi reestruturado com a nova coordenadora, e 
agora, todos os dias das 09 as 11 da manhã todas as enfermeiras estão 
disponíveis para fazer o acolhimento dos usuários da sua área de 
referência, o que na visão dela facilita muito, já que ela já conhece os 
usuários, já tem vínculo com eles, e se sente mais a vontade para atendê-
los. Ela disse que no modelo anterior de acolhimento as coisas não iam 
bem, era um sacrifício ficar na linha de frente, ainda mais com o 
médico numa sala bem na entrada da UBS (aquela em que 
estávamos), pois isso chama muita atenção da comunidade, atraindo 
muita gente para tentar atendimento com o médico. Agora, o médico 
fica em sua sala, o que já evita parte da procura, segundo ela. UBS E 

O médico se aproxima da enfermaria e pergunta: “Porque o paciente da 
G.O. não está sendo atendida?” E vai embora. A auxiliar diz em voz alta: 
“Primeiro as urgências.” Fica um tanto ofendida. “Responde!” – 
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aconselha a outra. A auxiliar conta da reunião de equipe foi “quente” da 
última vez. Saiu uma briga porque Dr. G.O. “Fagundes” acha-se 
melhor que todos. Durante a reunião, ele esperou a enfermeira e o 
matriciador saísse para falar mal deles. Quando eles voltaram a auxiliar 
fez questão de comentar o que ele havia dito. “Tem gente que não faz 
acolhimento. Só faz aquilo que lhe foi estipulado a fazer. Eu não”. Conta 
que uma vez ela foi fazer um acolhimento porque enfermeiros não 
estavam aí e o Dr. não aceitou que ela o fizesse. Quando pergunto o 
que ela faz na UBS nesse período. Responde que auxilia os G.O.s. Entra 
na sala com todos, só com Dr. Fagundes que não. Só se ele pedir. UBS D  

 

Ainda na recepção, o cartógrafo capta outros momentos de tensão diante 

da pressão dos usuários para conseguir uma consulta médica, e os limites posto 

pelo médico, que ainda mantém certo controle sobre sua agenda, o que parece 

reforçar o modo como a equipe vê o médico como um profissional que goza de 

ainda muita autonomia.  

 

Senhora 1- quer passar com o clinico geral, já veio diversas vezes, mas 
não consegue agendar e o remédio está acabando “não posso ficar sem 
minha fluoxetina [e comenta] eu vou ficar na porta dele até ele me 
atender, nem que seja no final das consultas. A recepcionista explica 
diversas vezes o procedimento do encaixe e comenta que “não adianta 
a senhora ficar na porta, que ele não irá atendê-la”. A senhora diz que 
sabe onde ele mora e qualquer coisa paga consulta particular. Quando a 
senhora sai Lana comenta “ esta daí tem problema dá para perceber fica 
falando toda hora a mesma coisa...ué se conhece o médico porque 
não fala logo com ele. ..vem querendo esnobar...vai pagar ...ele não 
atende nem a mãe dele se chegar aqui e ficar na porta...a mãe dele 
já é falecida” comenta. UBS G  

 

Na cena a seguir é possível ver claramente como o modelo mais aberto à 

demanda, que pressupõe mais “clínica” na unidade, mais atendimentos a 

situações agudas, coloca uma dependência da presença física do médico, o que 

nem sempre ocorre.  

 

[a auxiliar de enfermagem] Lembrou de um paciente que faleceu ali na 
unidade. O aspirador da unidade estava com defeito e não havia 
desfibrilador na unidade. Ela se pergunta se o paciente não estaria vivo 
se eles tivessem as condições necessárias para o suporte. 

“A dificuldade é essa... não ter material, não ter o médico a hora que 
precisa atender”. Percebi um incomodo dela com as agendas marcadas 
na unidade. No pronto socorro é porta aberta, todos os que chegam 
serão atendidos algum momento. Para os médicos do CS eles têm 
agenda, o que faz a equipe entrar em muitos conflitos entre eles e 
com os pacientes para decidir quem vai ocupar a vaga da consulta. 
Já para ela, ali na sala de procedimentos, não há limite. Quem 
chegar ali, ela também terá de medir a pressão ou medicar. Não tem 
agenda marcada para ela. UBS B  
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Por outro lado, a própria equipe parece reconhecer um papel mais 

subalterno para o médico quando comparado aos níveis de maior complexidade 

do sistema de saúde, como apontado por Cecílio et al. (2014). 

 
Ela [aux enf Li] atende a uma senhora acompanhada de uma moça. A 
queixa dela era amortecimento nos braços e ela achava que poderia estar 
com a pressão alta. Mas sua pressão estava normal. A técnica questiona 
sobre sua saúde e descobre que ela está em acompanhamento com a 
cardiologia da PUC. “Se a médica já a encaminhou a PUC é lá que a 
senhora deve procurar acompanhar, entendeu?” ela orienta a 
acompanhante a ver no papel do hospital qual o serviço e ligar lá para ver 
o acompanhamento. “E se for urgente, tem que ir direto ao Pronto 
Socorro!” reforça ela. Ela se despede da senhora confirmando que a 
pressão estava boa. “Difícil né? A pessoa não sabem como é grande o 
problema dela e não procura consulta. Não adianta procurar médico 
aqui, tem que procurar lá!” ela reclama para mim. UBS B  

 

Há uma expectativa de uma atuação mais clínica do médico, mais 

resolutiva, por parte da equipe, que nem é sempre alcançada.  

 
[a auxiliar comenta] Por que não chega [exames] direto pro médico 
quem pediu, eu pergunto? “Nossa, seria uma benção...!” responde ela 
(técnica enf). Todo esse processo ela diz ser necessário pela falta de vaga 
para retorno com os médicos. O médico tem como ver no sistema se o 
paciente colheu os exames e seu resultado. No entanto, outro dia que eu 
estava por lá, o médico foi atrás dela para pegar o exame impresso. 
Por algum motivo ele não tinha olhado no sistema, pelo computador 
do consultório dele, para saber do exame. UBS B  

 

Apesar do argumento desenvolvido pelo médico na cena abaixo em 

princípio ser correto (“estou aqui para tratar pessoa, e não exames”), na verdade 

ele pode ser visto como um modo de resistência de alguns médicos para o 

exercício de uma prática mais clínica, no caso uma parceria com a enfermeira 

para dar mais agilidade ao atendimento de pacientes que realizaram exames.  

 

Durante nossa conversa [com médico], aproximou-se o enfermeiro A. Ele 
tinha em suas mãos vários exames de pacientes que após 
avaliação/triagem da enfermeira da vigilância, os alterados deveriam ser 
analisados por ele. Se houvesse urgência, ele poderia avisar a equipe 
para eles adiantarem a consulta deles. Ele não pareceu muito satisfeito 
com esse processo. De repente, um enfermeiro chega com uma pilha de 
exames para ele avaliar. - Não é assim que deve funcionar! Ele falava. 
- Eu tenho que tratar e examinar pessoas, não posso tratar exames! 
O enfermeiro afirmava: faça como achar melhor doutor. Só estou 
trazendo para avisar que se achar necessário chamar alguém com maior 
prioridade, o sr já pode dar uma olhada. UBS B  
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Outros profissionais da equipe também comentam da necessidade de 

trabalho mais conjunto com os médicos  

 

Comenta (TO) que trabalha muito com a equipe da atenção básica, 
principalmente a fonoaudióloga da sala ao lado, que inclusive conversa 
mais do que com a fono do próprio (....) [serviço de reabilitação]. “ela é 
uma pessoa maravilhosa, muito boa”. Também recebe muito o auxílio do 
clínico geral Dr. Joaquim, e da clínica geral da sexta, que também é 
neurologista. “ela só vem de sexta, mas faz uma diferença, pois eu 
tenho muitos casos de problemas neurológicos”. Reclama da falta 
de pediatra, pois como atende muitas crianças tem questões que 
cabe ao médico “agora tem um pediatra novo, mas ainda não conheci, 
quando preciso o Dr Joaquim tem me orientado”. UBS G  

 

Por outro lado, há cenas que evidenciam o quanto o médico nem sempre 

trabalha de acordo com as diretrizes postas para a atenção básica, em particular 

as visitas domiciliares, como a cena que registrou o desconforto do médico 

durante visita domiciliar, delegando para enfermeira a aproximação com a 

paciente acamada, como já registrada nos “flagrantes da prática médica”. Outro 

registro que mostra como o médico não se adéqua integralmente às diretrizes 

postas pelo modelo assistencial.  

 

(...). [ACS fala] Fazemos visita domiciliar, mas depois o paciente não 
recebe visita do médico. O mais próximo que esses pacientes 
chegam do centro de saúde é através de nós. Se discute entre a 
equipe e no máximo agendamos a consulta, acho que é a única 
resolução que podemos dar para os casos discutidos. O médico da sua 
equipe não faz visita. É raro médico aqui fazer visita. É difícil até 
enfermeiro fazer visita. Tinha uma previsão de enfermeiro visitar RN, isso 
não acontece. Teve até conversa de fazer PTS, mas morreu em um mês 
a ideia. Mas por falta de recurso mesmo. UBS B 

 

Realizar “troca de receitas” é outra expectativa posta para o trabalho 

médico que nem sempre é bem aceita por aquele profissional assim como as 

solicitações de encaminhamentos para outros serviços, ambos fora do momento 

formal da consulta. Um ato tido como prerrogativa da prática médica, a 

prescrição de medicamentos, num cenário de alta demanda e prevalência 

crescente de doenças crônicas com necessidade de uso contínuo de 

medicamentos traz mais um elemento de tensionamento entre os médicos e 

equipe como nas cenas abaixo:  
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Ele [E- auxiliar de enfermagem] também comentou sobre as trocas de 
receita, que geram grande problema na UBS (os médicos colocam 
empecilhos para realizar a nova receita), e somente uma das médicas 
(S) faz: “reclama, mas faz”. Dos outros médicos, dois (I) e (R) fazem 
dependendo da situação, e os médicos (V) e (R2) não fazem de jeito 
nenhum, nem precisa contar com eles. UBS E 

 

Voltei ao piso inferior onde acompanhei alguns acolhimentos. A equipe 
responsável naquele dia está sem o profissional médico há 
aproximadamente um mês. A enfermeira preenchia os encaminhamentos 
solicitados, e pedia aos médicos das outras equipes para carimbar a 
assinar. Ela comentou que é muito difícil conseguir que os médicos 
colaborem, mesmo levando todas as documentações prontas. UBS E  

 

Em outra unidade podemos ver registro dos momentos difíceis vividos 

pelos enfermeiros diante de situação de acúmulo do número consultas médicas. 

Emergem posicionamentos diferentes entre os enfermeiros colocados como 

responsáveis pela definição do acesso ao atendimento médico.  

 

Um dos médicos da unidade ficou afastado por 3 semanas. Isso 
provocou um acúmulo de mais de 120 consultas a serem colocadas em 
dia. O enfermeiro A ficou responsável por organizar isso de alguma 
forma, junto com o médico. A discussão entre eles ficou na 
responsabilidade ou não do enfermeiro fazer uma classificação de risco, 
de forma o organizar a agenda. Ele concordava que poderia fazer isso 
baseado nos protocolos existentes, no entanto, outra enfermeira 
(que não estava ali no momento) era contra isso, dizendo que fugia 
da responsabilidade dele, como enfermeiro, em definir quando o 
paciente poderá ter um atendimento médico. UBS B  

 

O “embaraço” do médico para lidar com certas situações, como na cena 

abaixo, mostra como o médico muitas vezes tem que lidar com limitações suas 

para o exercício de uma prática clínica ampliada, compartilhada com a equipe e 

que, frequentemente, o tira da proteção do consultório. 

 

A ACS H também pediu para a médica que é nova na equipe participar 
de um encontro que ela está planejando com as adolescentes do 
território. Contou que no ano passado a médica que estava na equipe 
participou, mas não conseguiu responder a todas as perguntas das 
meninas, já que elas podiam perguntar de forma anônima, deixaram 
alguns encabulados. Brincaram que a médica ficou numa saia justa 
quando uma das adolescentes perguntou o que era um orgasmo, e 
quem a ajudou a responder foi uma das ACS, uma senhora tímida, e 
todos riram. UBS E  
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Por outro lado, a dificuldade de uma prática mais compartilhada com 

médico é apontada como um dificultador da qualificação do cuidado. 

 

(....) ela (auxiliar de enfermagem) falou que poderíamos fazer mais pelo 
senhor (W), você percebeu como está magro, acho que ele emagreceu 
uns 10 quilos desde que ele está com essa ferida. Teríamos que fazer 
um trabalho conjunto com o clínico (L), ver o hemograma dele, eu 
posso chamar o (L), mas sei que vai olhar apenas a ferida e receitar 
o tratamento que já está sendo feito. Teve uma época aqui que 
tínhamos uma nutricionista que trabalhava com isso, ela falava com o 
médico e juntos cuidavam do paciente. Você precisava ver como saram 
rápido essas feridas. UBS A  

 

Neste bloco vimos os registros das reflexões da equipe sobre o trabalho 

médico a partir de suas vivências. No contraponto ao bloco do “médico 

reflexivo”, quando identificam e se queixam de perda de elementos de sua 

autonomia profissional, os membros da equipe têm, ao contrário, uma percepção 

de grande autonomia e poder de que ainda gozam os médicos na gestão de seu 

trabalho nas UBS estudadas. Por outro lado, a equipe consegue identificar 

“embaraços” dos médicos, em especial quando atuam fora do seu setting 

“natural” - o consultório médico -, em particular nas visitas domiciliares, nas 

reuniões de equipe ou encontros de matriciamento. A equipe percebe os 

estranhamentos e resistências do médico com alguns arranjos organizacionais 

como no caso do acolhimento, em particular por resultar em maior pressão por 

atendimento de demandas não programadas. Em última instância falam das 

dificuldades no cotidiano de seus processos de trabalho advindas da 

centralidade que ainda goza o trabalho médico na atenção básica, uma vez que 

este interfere e modula a produção da equipe e da unidade. 

Neste capítulo, a partir do rico material empírico trazido pelas cartografias 

das UBS, tivemos oportunidade de sentirmos mais de perto a produção cotidiana 

ali realizada. Produção com vários sentidos e direções feitas por homens e 

mulheres que protagonizam as cenas em torno do cuidado em saúde. Os 

registros de campo captam pensamentos e ação no mesmo tempo e espaço 

revelando muito da complexidade envolvida nesta produção. O médico e sua 

prática emergiram com força, permitindo acessar reflexões dos próprios médicos 

sobre a prática na atenção básica, revelando suas concepções e fragilidades 
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diante das demandas de diferentes ordens presentes neste lugar de prática. Em 

muitos momentos o médico demonstra estranhamento e mesmo recusa em se 

haver com algumas situações clínicas, como nos casos fortemente marcados 

pela vulnerabilidade social inerente aos territórios de pertença das unidades. Em 

tais situações, parecem “perdidos”, sem bussola que os oriente na lida com tais 

questões. Revelam dificuldades em compor as duas faces do modelo proposto 

hoje para atenção à saúde na AB, o programático, e o de consultação trazido 

pelas demandas livres dos usuários. Revelam-se ainda como quaisquer 

humanos, demasiadamente humanos em seus posicionamentos, concepções e 

o próprio modo como se vêm como categoria profissional passando por 

profundas transformações, entre as quais ter que viver a atenção básica como 

um território profissional cada vez mais importante para a prática médica.  

O uso do rico material coletado nas cartografias permitiu olhar a prática 

médica a partir de múltiplos ângulos, mais de perto, e mais "de dentro". E foi tal 

movimentação ou opção metodológica que possibilitou uma aproximação a esse 

profissional de modo um pouco mais sensível, matizado e intenso do que tem sido 

a tradição do pensamento crítico da Saúde Coletiva, e, com certeza, por boa parte 

daqueles que se ocupam da gestão em saúde. E é um médico "nem autofundante, 

nem autotransparente, nem autônomo, nem inteiramente consciente de si" - nem 

herói nem vilão, - que, creio, o estudo permitiu vislumbrar. 
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O material empírico trazido neste estudo permitiu iluminar elementos 

importantes do médico e sua prática na atenção básica, evidenciando um 

processo de produção social bastante complexo. Um processo onde é possível 

observar diferentes linhas de forças que incidem sobre o modo como a prática 

médica se dá nos espaços da atenção básica. 

Uma “convergência hipercrítica” entre o pensamento de atores 

importantes do campo da Saúde Coletiva e de atores em função de gestão na 

atual etapa de construção do SUS permitiu emergir o que denominei, de forma 

provocativa, de “médico vilão”. Minha condição de médica, uma das facetas da 

minha implicação com o objeto em estudo, sempre me levou a sentir 

incomodada com essa rotulagem (“vilão”), de algum modo intuindo que ela 

deveria ser mais matizada, enriquecida com novos elementos, e olhada a partir 

de outras perspectivas. A realização dessa tese de doutorado se configurou 

como a oportunidade para tanto. E daí que considero que o maior ou menor 

sucesso de minha empreitada será conseguir apontar para o leitor um médico 

um pouco mais complexo, menos rotulado, mesmo reconhecendo, de saída, que 

sua inserção no projeto de construção de uma rede básica resolutiva não tem 

sido fácil, de fato, para quem se ocupa da gestão.  

No primeiro plano de observação vimos os gestores reconhecerem a 

centralidade do trabalhado médico nas unidades básicas de saúde, sendo que 

sua ausência é vista como um problema central para a população. Interessante 

ver como os gestores, em particular os dois prefeitos entrevistados, com seu “faro 

político”, apontam com agudeza tal problema, antecipando-se ao debate que seria 

desencadeado, logo a seguir, com o “Mais Médicos”. E ainda, como têm 

consciência do fracasso de todas as tentativas de mudanças na organização das 

unidades – no sentido de ampliar a abordagem do cuidado de modo a superar a 

centralidade da consulta médica -, e a eterna insatisfação dos usuários que 

continuamente demandam mais e mais acesso ao médico. Fica claro, quando 

juntamos os diferentes atores dos cenários pesquisados, o difícil “engendramento” 

necessário para pretendida mudança de modelo de atenção nas UBS, seja pela 

dificuldade do médico que resiste ou sente-se ameaçado em suas autonomias, 
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seja pelas dificuldades da equipe em ampliar sua autonomia, e sentirem-se mais 

autorizados para prática clínica e ainda, seja pela difícil adesão dos usuários aos 

dispositivos que, em tese, possibilitariam um modelo menos médico centrado.  

Como vimos, no deslocamento do primeiro para o segundo plano de 

observação (o empírico da micropolítica de produção nas UBS) a visão muda, e 

uma prática médica mais matizada se impõe. Vimos um médico que manifesta 

estranhamentos com este espaço de prática, com dificuldades de adaptar-se a 

ele. Demonstra sentir-se ameaçado em sua autonomia profissional, 

especialmente na autonomia organizacional, um componente muito importante 

ainda do que “é ser médico”, apesar das grandes transformações porque passou 

e tem passado a profissão nas últimas décadas. Vimos um médico com 

baixíssima função reguladora, em particular quanta a possibilidade de fazer a 

conexão com outros serviços e/ou colegas, numa tradição muito forte na 

medicina liberal. No limite, o médico da atenção básica se vê completamente 

expropriado dessa que é considerada uma dimensão “fundante e identitária” do 

fazer-se médico. Um elemento caro aos médicos e de difícil realização na 

institucionalização que assume as práticas de saúde hoje.  

Outro elemento surpreendente, ao menos assim me senti, foi a evidência 

de um médico que abdica de seu papel de autoridade técnica em momentos 

agudos quando chamado a resolver problemas próprios de sua formação (por 

exemplo, no caso da realização de um parto na UBS), bem como em momentos 

onde é convocado para atender as demandas dos usuários com doenças e 

sofrimentos de diferentes naturezas. Vimos como os médicos se sentem limitados 

a fazer frente aos ditos problemas “sociais” que invadem o espaço da clínica, um 

médico que estranha e sente-se sem instrumental para lidar com as situações 

muitas vezes de alta vulnerabilidade vividas pelas pessoas nos territórios das 

unidades estudadas. Um médico perdido perante situações tão complexas e 

desafiadoras. As observações registram declarações do médico que estariam na 

atenção básica justamente porque imaginavam que não seriam solicitados para 

demandas mais graves de adoecimento (inclusive com risco de vida). Que ali 

estariam mais protegidos, digamos assim, de tais solicitações de prática. Poderia 
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as “recusas” registradas indicarem mais do que uma posição individual, um modo 

próprio de posicionar-se enquanto categoria perante o modelo operatório 

crescentemente complexo da atenção básica? Pensamos também, e como 

indagação, que poderia estar acontecendo algo próximo ao que no campo da 

psicologia denomina-se de “dissonância cognitiva”, ou seja, embora o médico 

saiba que a doença tem uma determinação social mais ampla, consegue dar 

respostas restritas ao campo da biomedicina e suas ações sobre o corpo 

biológico. Mesmo sabendo que é mais do que isso que o doente precisa, ele pode 

fazer apenas aquilo que julga ser seu papel fazer, ou que foi treinado para tanto 

em sua formação. Dissonância cognitiva que pode resultar em uma frustração 

pela distância entre o que sabe (o reconhecimento da complexidade da doença), 

e o que de fato faz perante situações concretas. Tal dissonância poderia ser 

considera como elemento importante do processo de subjetivação do médico no 

cotidiano de seu trabalho na atenção básica, e sem dúvida, um componente de 

sua reconhecida frustração (e evidenciada pelo material empírico do estudo) por 

atuar naquele espaço. Uma hipótese a ser melhor verificada em outros estudos.  

Cabe ressaltar que as diretrizes curriculares para formação médica no 

Brasil seguem projetando um médico idealizado, totalmente desconectado desse 

médico que vem sendo subjetivado por, e nesse espaço complexo de prática, 

inclusive pelos modos como ali se faz a gestão. Daí que as (difíceis) relações 

dos médicos com a Gestão tenha se revelado como elemento que ganhou 

evidências importantes no estudo, como retomarei mais adiante.  

Um elemento inesperado no estudo foi o registro da prática médica dos 

médicos cubanos que a metodologia do tipo etnográfico/cartográfico permitiu 

fazer. Embora não fosse foco do estudo, tanto o registro de cenas da vida 

cotidiana pelos cartógrafos, como os debates ocorridos nos seminários 

compartilhados com trabalhadores de duas unidades que haviam recebido estes 

profissionais, aportaram elementos para uma explicação mais complexa do que 

aquela que diz que o “problema dos médicos é trabalhar com o paradigma da 

biomedicina que reduz o sujeito ao corpo biológico”. Mesmo operando 

claramente dentro de tal paradigma, há um “algo mais” que produz outro sentido 
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para a prática médica na atenção básica quando se olha como os médicos 

cubanos atuam, mesmo levando em conta o pouco material produzido no 

estudo. Já tínhamos detectado evidências de que há um problema de “classe 

social”, de pertença social, que resulta numa espécie de “bloqueio de 

comunicação” entre médicos e o usuário padrão da atenção básica, em geral 

morador da periferia e pertencentes aos estratos mais pobres da população. O 

reconhecimento de tal fato não deve obscurecer o registro de cenas nas quais o 

médico se comunica de modo bastante cuidadoso com os usuários, em 

particular quando ele parece poder exercer de modo mais pleno o saber 

operatório da clínica. Vimos na empiria momentos em que as agentes 

comunitárias falam dos médicos cubanos como pessoas simples com quem 

convivem de maneira mais próxima no dia a dia do trabalho na unidade. Algo 

considerado inédito nas relações produzidas no cotidiano da unidade. Em 

resumo, a questão da inserção social dos médicos, do pertencimento à “classe” 

social mais privilegiada, distinta daquela dos usuários das UBS e mesmo da 

equipe, tem que ser reconhecido como um fator que “atrapalha” e explicaria o 

estranhamento do médico com o lugar de sua prática.  

A busca de alguma saída para os limites do médico em dar repostas mais 

complexas para situações mais complexas que são atendidas diariamente na 

atenção básica, ou seja, produzir ofertas mais amplas e diversificadas do que 

consultas (e mais consultas) e procedimentos (e mais procedimentos) têm 

apontado para a necessidade de produção de um trabalhador coletivo capaz de 

ele sim, de realizar uma clínica mais ampliada. Acontece que a produção de tal 

trabalhador coletivo implicaria em uma maior aproximação do médico com a 

equipe multiprofissional, do reconhecimento da equipe como aliada importante 

para uma prática mais resolutiva (e gratificante), coisa que o estudo mostra que 

não se realiza tão facilmente, embora tenham sido registrados momentos em 

que o médico reconhece o agente comunitário de saúde como uma espécie de 

sinalizador de vulnerabilidades e/ou necessidades especiais de alguns usuários 

e busquem desenvolver projetos singulares envolvendo a equipe.  
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A pesquisa mostra um médico “em recusa” ou com dificuldade de adesão 

aos dispositivos de gestão mais participativa que têm sido propostos pela 

política de saúde nos últimos anos, em particular de ocupar espaços de 

discussão e decisões que poderiam de algum modo melhorar sua vida na 

unidade. Como médica, como pesquisadora implicada com o objeto, prefiro 

pensar que talvez a Gestão não tenha conseguido quebrar barreiras que têm 

dificultado o diálogo com os médicos sobre a produção do cuidado nos serviços, 

em encontros em que ele se sinta mais reconhecido em suas necessidades e 

críticas. Minha implicação fez lembrar-me, ao ler o material produzido na tese, 

de quando eu mesma fui médica pediatra na atenção básica, e me coloquei no 

lugar dos médicos do estudo. Veio-me á memória do quanto me ressentia com o 

pouco espaço de escuta para os médicos nas unidades. Lendo as reflexões dos 

médicos registradas pelos pesquisadores, não pude deixar de me sentir 

identificada com a solidão que muitas vezes o médico experimenta no seu 

cotidiano. As convocações de encontros com os médicos, quando eu trabalhava 

na atenção básica, eram mais no sentido prescritivo sobre o que era esperado 

de prática, especialmente em termos do quantitativo de atendimentos. Sim, 

podemos dizer que o médico vê problemas de gestão e não consegue fazer o 

movimento de se aproximar dos arranjos organizacionais que, em principio, 

poderiam se constituir em espaços de maior protagonismo. Escapando 

novamente do julgamento do médico como vilão, saio convicta desse estudo da 

necessidade de se reconhecer ou de se considerar os elementos de 

estranhamento revelados na pesquisa, inclusive como forma de enriquecer a 

“caixa de ferramentas” teórico-operacional de gestores e gerentes. Entre os 

estranhamentos, eu destacaria certo “aprisionamento” dos médicos a um 

imaginário de “autonomia” que a categoria segue produzindo, e que já não é 

compatível ou não cabe nas condições reais em que atua na atenção básica. 

Seriam possíveis estratégias de gestão “médico-centradas” (e aqui vai uma 

provocação...) que contribuíssem para uma reconstrução do sentido da 

autonomia médica em novas bases, nas quais o trabalho mais solidário com os 

outros trabalhadores e com os usuários fosse central, sem desconsiderar, é 

claro, que dispositivos postos tanto pela PNAB e pela PNH de algum modo 
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apontam nessa direção? Seria o caso de “ajustes” de tais estratégias ou 

invenção de novos dispositivos de aproximação com os médicos?  

O estudo mostrou, então, um processo de produção de um médico que, 

longe de se aproximar do que os formuladores têm prescrito como “clínica 

ampliada” parece que o conduz ao menos na perspectiva dos médicos captada 

pelo estudo, para um espaço de atuação mais reduzido, com empobrecimento 

nas suas possibilidades de intervenção. Um paradoxo: a política fala do 

enriquecimento da prática médica; os médicos vêm sua prática reduzida!  

Por fim, devo reconhecer que, para além da travessia metodológica 

experimentada ao transitar de uma pesquisa a outra na busca de dados que 

conseguisse compor um painel mais rico da prática médica, eu própria fiz várias 

travessias, experimentei vários aprendizados, em particular sobre os modos de 

fazer pesquisa, em especial pesquisas qualitativas, e o desenvolvimento de 

investigações em grupo, em produção coletiva. Pude aprender também sobre os 

modos de operar da academia, suas regras, seus ritos. Aprendi um pouco sobre 

implicação, e, neste quesito ter que me haver com minha própria trajetória como 

profissional, e o meu fazer-me pesquisadora. Momentos de balanço do percurso 

trilhado de modo tal que a certa altura me autorizei, de maneira singular, e no 

movimento intercessor com meus orientadores, a narrar e enunciar os frutos 

dessa produção em travessia. 
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